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LĨNH VỰC KINH DOANH

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành một Hệ thống có tiềm lực, năng động, có sức cạnh tranh
mạnh mẽ, luôn luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu cao hơn
và là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng

Phú Đông không ngừng đổi mới, thúc đẩy đầu tư một
cách toàn diện nhằm phát triển, cung cấp các sản phẩm
- dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý và thân thiện môi
trường, góp phần mang lại những giá trị tốt nhất cho xã hội

Khát vọng - Chính trực - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

PHÚ ĐÔNG GROUP

Bất Động Sản

Xây dựng

Vật Liệu Xây Dựng

Du lịch

Giáo Dục

Property

Construction

Construction
Materials

Tourism

Education

Công ty CP TMDV Phát triển Đông Á

Công ty CP
Đầu tư CBM- Tài Phú

Công ty CPGD
Quốc tế Phú Đông

Công ty CP
Địa ốc Phú Đông

Công ty CP
TM-XD Tài Phú

Công ty CP
Xây lắp & Vật tư
xây dựng (CBM)

Công ty TNHH
Đầu tư SGVM

Công ty CP
TM-XD HL 86

Công ty CP
Xây dựng & Dịch vụ
Thương mại Thái Thịnh

Công ty CP
Thi công & Cơ giới
Đất Việt

Công ty CP
Xây lắp & Đầu tư
Xây dựng TJ

Công ty CP
TM- DL Hiếu Hà

Công ty CP
Xây lắp 5

4
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi
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BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN
PHÚ ĐÔNG GROUP THỰC HIỆN
BẮC NINH
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Quần đảo
HOÀNG SA

HÀ NỘI
Nhà câu lạc bộ Sân Golf
Nhà câu lạc bộ Him Lam
Nhà máy bột giấy Phương Nam
Nhà xưởng Kwang Yang
Mercury Advanced Material
Samsung Electronics HCMC
CE Complex
HÀ TĨNH
Công ty TNHH
Hưng Nghiệp Formasa
ĐÀ NẴNG
Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng

Tây Ninh

ĐÀ LẠT
Trường ĐH Quốc Gia
BÌNH PHƯỚC
KCN Chơn Thành
Chi cục hải quan cửa khẩu
Quốc Tế Hoa Lư

Tp.HCM

TÂY NINH

Long An

An Giang

6

AN GIANG
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LONG AN

TP.HCM

Quần đảo
TRƯỜNG SA

ĐỒNG NAI
Công ty Chinwell Taaij KCN
Nhơn Trạch, ĐN
Công ty giày Việt Vinh
Nhà xưởng Pousung VN
Khu Công nghiệp Sông Mây
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3
Lotte Mart Biên Hòa
Công Ty CP Sacom
VŨNG TÀU
Xí nghiệp lợn giống Đông Á
Hồ chứa nước Sông Ray
Lotter Mart Vũng Tàu
BÌNH DƯƠNG
Chung cư HL Phú Đông
Trường Mẫu Giáo Phú Đông
Lotus Kindergarten
KCN Đại Đăng
Lotte Mart Bình Dương
Ngân hàng Đông Dương
Khu chế xuất An Thạnh
AN GIANG
TTTM Nguyễn Kim

NINH THUẬN
Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2

CẦN THƠ
Siêu thị Lotte Mart Cần Thơ

PHAN THIẾT
Khách sạn Park Diamond
Bàu Mai Resort
Lotte Mart Phan Thiết

LONG AN
Nhà máy giấy
Yuen Foong Yu VN
Tổng công ty giấy Việt Nam

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN

TÂY NINH
Nhà máy xi măng Tây Ninh
VĨNH LONG
Nhà Máy giày Tỷ Xuân
HỒ CHÍ MINH
Chung cư Lux garden - Q.7
Celadon City - Sport Center Phase 2
Him Lam Chợ Lớn - Q.6
Richstar Residence - Q.Tân Phú
Khu dân cư City Land - Q.Tân Phú
Khu dân cư Tầm Nhìn - Q.Bình Tân
Chung cư Him Lam - Q.6
Nhà xưởng VD5 dự án Samsung
Electronics CE Complex ( Q.9 )
Xưởng Press Building ( VD4 )
dự án Samsung Electronics CE Complex
Chung cư Lữ Gia - Q.11
Công ty TNHH MTV Caric - Q.Thủ Đức
Trung tâm thương mại 3G - Q.Thủ Đức
Cao ốc căn hộ thuỷ lợi 4A - Q.Bình Thạnh
Văn phòng xây lắp 6
Cao ốc văn phòng Gilimex - Bình Thạnh
Ngân hàng Agirbank - Q.7
Văn phòng VTC - Q.7
International Plaza - Q.1
Ngân hàng ACB - Q.3
Cao ốc Glimex - Q.Bình Thạnh
Chung Cư Tân Thịnh Lợi - Q.6
Chung cư Lugiaca - Q.11
Lotte Mart Phú Thọ
Trường ĐH Văn Hoá - Q.2
Trung tâm thương mại Lotte - Q.Gò Vấp
Cao Ốc Bình Đông Xanh - Q.Tân Bình
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BẤT ĐỘNG SẢN
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

KHU CĂN HỘ

KHU CĂN HỘ CAO CẤP

PHÚ ĐÔNG PREMIER
Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN

Công ty TNHH Đầu tư
Sài Gòn Việt Mỹ

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông

Công ty CP Xây lắp và Vật tư

Nhà thầu chính:

Công ty CBM xây dựng và

xây dựng (CBM)

Địa điểm:

Thiết kế ALINCO

Địa điểm:

Lê Trọng Tấn, P.An Bình,

An Bình, P.An Bình, Tp.Dĩ An,
T.Bình Dương

Tp.Dĩ An, T.Bình Dương

Năm khởi công:

2018

Năm khởi công:

2020

Thời gian hoàn thành:

2020

Thời gian hoàn thành:

2022

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

KHU DÂN CƯ

PHÚ ĐÔNG LOTUS
KINDERGARTEN

HL PHÚ ĐÔNG
Chủ đầu tư:

8
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Công ty cổ phần địa ốc
Phú Đông

Chủ đầu tư:

Công ty CP giáo dục Quốc tế
Phú Đông

Nhà thầu chính:

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Số 1 Trần Thị Vững, P.An Bình,
Tp.Dĩ An, T.Bình Dương

Năm khởi công:

2017

Năm khởi công:

2015

Thời gian hoàn thành:

2018

Thời gian hoàn thành:

2017

Nhà thầu chính:

Công ty CP Xây lắp và Vật tư
Xây dựng (CBM)

Địa điểm:

Số 1 Trần Thị Vững, P.An Bình,
Tp.Dĩ An, T.Bình Dương

HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Ngành Bất Động Sản
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XÂY DỰNG

CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG - KHẲNG ĐỊNH UY TÍN

T

rong chặng đường 38 năm hình thành và phát triển của Phú Đông Group, ngành Xây Dựng luôn được coi là minh
chứng cho thành công và uy tín của toàn hệ thống, tạo ra động lực dẫn dắt các ngành khác phát triển toàn diện.
Phú Đông Group đã tạo ra những công trình đòi hỏi sự chỉn chu, hoàn hảo về chất lượng xây dựng và cả những
công trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính thẩm mỹ cao.

Với hàng trăm công trình chất lượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Phú Đông Group đã đem lại nhiều thiện cảm, tín nhiệm
từ chủ đầu tư cho một nhà thầu xây dựng, ghi dấu ấn vững chắc trong ngành suốt chặng đường hình thành và phát triển. Hệ
thống các công ty trong lĩnh vực xây dựng của Phú Đông Group giờ đây đã trở thành bảo chứng chất lượng cho những công
trình mang đẳng cấp trong nước và Quốc tế.

PHÚ ĐÔNG PREMIER

HIM LAM CHỢ LỚN

HIM LAM PHÚ AN

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Vệt Mỹ
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Him Lam

Nhà thầu chính:

Lê Trọng Tấn, P.An Bình, Tp.Dĩ An,
T.Bình Dương
2017
2019

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

491 Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp.HCM

Him Lam

Nhà thầu chính:

Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:

2016
2017

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc

32 Thủy Lợi, P.Phước Long A,
Q.9, Tp.HCM

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2016
2018

DIAMOND PHAN THIẾT

CELADON CITY

KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Địa điểm:

Công ty TNHH Du lịch Phúc Lợi
Công ty CP Thương mại và Xây dựng
Lê Lợi, P.Hưng Long, Tp.Phan Thiết,

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2014
2015

Công ty CP Gamuda Land
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:

T.Bình Thuận

Số 88, đường N1, P.Sơn Kỳ,
Q.Tân Phú, Tp.HCM

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2017

Công ty TNHH Dacin Việt NamTân Tạo
Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Địa điểm:
Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
2016
2017

2019

HỆ THỐNG LOTTE MART

TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH

KHU DÂN CƯ CITY LAND

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Chủ đầu tư:
Nhà thầu chính:

Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam
Công ty CP Thương mại và Xây dựng
Tài Phú

Địa điểm:

84 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều,

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2014
2016

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Tp.Cần Thơ
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Công ty CP Xây lắp và Vật tư
xây dựng (CBM)

Tài Phú

10

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc

Khu Hồ Ngọc Lân 4, P.Kinh Bắc,

HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Ngành Xây Dựng

2014
2016

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Dịch vụ Thái Thịnh

Địa điểm:

Tp.Bắc Ninh

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

Công ty CP Địa ốc Thành Phố

Số 02 Nguyễn Oanh, P.7,
Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Năm khởi công:
Thời gian hoàn thành:

2015
2019

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020
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VẬT LIỆU XÂY DỰNG

HÌNH ẢNH MINH HỌA

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - MỞ RỘNG SẢN PHẨM XANH

K

hông chỉ cải tiến hệ thống công nghệ sản xuất, Phú Đông còn dần tiếp cận trình độ chung trong khu vực và
trên thế giới bằng việc nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, phù hợp với môi trường. Trong những năm
gần đây, việc nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng xanh được quan tâm nhiều hơn, nhiều công trình trên
thế giới đã ưu tiên sử dụng các sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường. Bắt kịp xu thế này, Phú Đông Group
đang nghiên cứu ứng dụng dây chuyền gạch không nung trong các công trình xây dựng. Ngoài ưu điểm tăng
dần độ bền trong quá trình sử dụng, gạch không nung còn là một trong những loại gạch đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất
hiện nay và được sử dụng rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.
Bên cạnh đó, Phú Đông Group cũng quan tâm đến việc tiêu thụ tài nguyên một cách hiệu quả nhằm đảm bảo tiện nghi
cho người sử dụng công trình, đồng thời giảm tối thiếu các tác động đến môi trường. Đây được coi là bước đi đúng đắn của
Phú Đông Group vì vừa góp phần bảo vệ môi trường sống, tạo không gian xanh - sạch - đẹp, vừa góp phần giúp nền kinh
tế của đất nước phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

12
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Ngành Vật Liệu Xây Dựng
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GIÁO DỤC

PHÚ ĐÔNG LOTUS KINDERGARTEN

KIẾN TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU

G

iai đoạn trong độ tuổi Mầm Non chính là lúc trẻ bắt đầu hòa mình vào môi trường tập thể. Một ngôi trường tốt từ
những năm tháng đầu đời sẽ là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của các bé trong tương lai. Hiểu được điều
đó, trường mầm non Phú Đông Lotus Kindergarten ra đời, thuộc hệ thống tiện ích đẳng cấp dành riêng cho cư
dân Phú Đông Group.

Để hoàn thành sứ mệnh, Phú Đông Lotus Kindergarten xác định 5 giá trị cốt lõi cơ bản trong quá trình giảng dạy: Phát
triển tư duy; Phát triển ngoại ngữ; Xây dựng ý thức với môi trường và cộng đồng xung quanh; Phát triển kỹ năng hoạt động
nhóm, hùng biện và Rèn luyện tác phong.
Phú Đông Lotus Kindergarten chọn phương pháp giáo dục quốc tế, chương trình học tiếng Anh với 100% giáo viên nước
ngoài và tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với đội ngũ giáo viên được đào tạo sâu về chuyên môn kèm
theo các đồ dùng học tập được thiết kế đặc biệt, hỗ trợ tối đa tiềm năng cá nhân riêng của từng bé. Tất cả giúp trẻ có thể
khám phá toàn diện những khả năng tiềm ẩn của chính mình và luôn hứng khởi khám phá thế giới.

14
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HỆ THỐNG PHÚ ĐÔNG GROUP | Ngành Giáo Dục

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

15

DU LỊCH - KHÁCH SẠN

KHU DU LỊCH KEGA LIGHTHOUSE

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG NGÀNH DU LỊCH

Đ

i theo chiến lược tìm đến những khu vực có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác nhiều để tạo ra
sự khác biệt, song song với việc chú trọng xây dựng các khu du lịch - nghỉ dưỡng theo lối kiến trúc độc
đáo, hài hòa với cảnh quan xung quanh nhằm thu hút những đối tượng khách hàng riêng biệt là những
tiêu chí phát triển quan trọng mà Phú Đông Group theo đuổi trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Những dự án ban đầu như: KEGA LIGHTHOUSE RESORT, XÓM CHÀI RESORT đã ghi những dấu ấn đầu tiên của
Phú Đông Group trên hành trình chinh phục và khai phá tiềm năng du lịch nước nhà. Đồng thời, mở ra những cơ hội
phát triển du lịch lớn với các đối tác trong và ngoài nước.

16
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XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN

Khu vực nào hưởng lợi

từ đề án lập
“Thành phố phía Đông”?
-Theo Cafef-
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Bình Dương, Đồng Nai đang là 2 điểm sáng của thị trường BĐS vệ tinh Tp.HCM sau khi
có thông tin thành lập “Thành phố phía Đông”.
Tuy vậy, không phải tất cả các địa giới của 2 tỉnh này đều được hưởng lợi.

Đối với thị trường Bình Dương, nếu BĐS Dĩ An được kì vọng sẽ hưởng lợi từ Đề án này thì khu vực như Thuận An, Bàu
Bàng, hay Tp.Thủ Dầu Một… lại dường như “quá xa” để được nhắc đến với câu chuyện “Thành phố phía Đông”.

KHU VỰC NÀO MỚI THỰC SỰ HƯỞNG LỢI?

Chưa kể, nếu xét theo địa giới của tỉnh Bình Dương thì thị trường BĐS khu vực này hiện đang phát triển bám theo 2 trục
chính là Đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13. Mỗi khu vực đều có lợi thế riêng để phát triển về BĐS. Chạy dọc Quốc lộ 13
sẽ đi ngang qua Q.12, Hóc Môn, Củ Chi…, trục chính tâm là hướng về Tp.Thủ Dầu Một của Bình Dương, nằm ở hướng Bắc
Sài Gòn nếu xét về vị trí. Trong khi đó, trục Phạm Văn Đồng là thuộc phía Đông Sài Gòn với thị trường tâm điểm là khu vực
Dĩ An. Trục này đi qua Q.Thủ Đức, qua Bình Dương chạy về Đồng Nai.

Đ

ề án thành lập “Thành phố phía Đông” không chỉ tác động đến thị trường BĐS khu Đông Tp.HCM, bao gồm Q.9,
Q.2, Q.Thủ Đức mà các thị trường như Đồng Nai, Bình Dương - khu vực ráp ranh Tp.HCM cũng được nhắc nhiều
đến sau câu chuyện này.

Thế nhưng, cũng từ khi xuất hiện thông tin về “Thành phố khu Đông” thì đã có hiện tượng BĐS một số khu vực “đu theo”
thông tin này. Nhưng đâu mới là khu vực thực sự được hưởng lợi từ câu chuyện đang rất nóng này.

Phân tích theo địa giới để thấy rõ, Dĩ An có lợi thế là giáp ranh Q.Thủ Đức (Tp.HCM), giáp ranh luôn khu vực Làng Đại
học Quốc gia - mà theo Đề án thì đây đang được quy hoạch trở thành trung tâm công nghệ giáo dục và khu công nghệ cao
TP (trung tâm sản xuất tự động). Như vậy, rõ ràng với địa giới ráp ranh, khu vực Dĩ An được gọi tên là vùng vệ tinh được
hưởng lợi rõ nét.

Xét về tiềm năng, trục Quốc lộ 13 có nhiều cơ hội để phát triển BĐS khi nơi đây tập trung phần lớn các khu công nghiệp,
cư dân đông đúc. Các dự án BĐS ở trục này mọc lên khá nhiều thời gian qua, nhất là phân khúc căn hộ, chủ yếu hướng
đến việc cho chuyên gia nước ngoài, người lao động KCN thuê. Tuy nhiên, nhìn chung các dự án này khi xây xong việc thu
hút lượng cư dân Sài Gòn về ở khá ít.

Đối với khu vực Đồng Nai, Nhơn Trạch, Long Thành là các thị trường được kì vọng sẽ phát triển theo Đề án “Thành phố
phía Đông” khi có lợi thế giáp ranh với Q.9, một phần Q.Thủ Đức và một phần Q.2. Trong khi đó, khu vực xa hơn như Xuân
Lộc, Trảng Bom…lại ít được nhắc đến trước thông tin Đề án này.
Hai khu vực này thuộc Đồng Nai, chỉ cách Quận 2 và Quận 9 qua con sông Đồng Nai. Khu vực này cũng đang là tâm
điểm của các đại dự án giao thông như sân bay Long Thành, Hương Lộ 2, cao tốc Tp.HCM - Long Thành và một số dự án
cầu mới như cầu Cát Lái, cầu Quận 9, cầu Đồng Nai 2...cùng các dự án khu đô thị lớn đang được xây dựng, tạo nên hệ
thống đô thị liên hoàn với “Thành phố phía Đông”. Trong đó, Long Thành sẽ dễ dàng kết nối với Thủ Thiêm qua cao tốc
Tp.HCM - Long Thành.

Trong khi đó, trục Phạm Văn Đồng lại có định hướng về phía Đông, cho nên thị trường BĐS nơi đây đang được có lợi thế
hưởng lợi theo câu chuyện về “Thành phố phía Đông”. Đây cũng được xem là trục đường dân sinh khi không có container
đi lại, ăn theo hạ tầng Q.Thủ Đức, với các tiện ích, dịch vụ đã và đang phát triển mạnh, kéo theo loạt dự án BĐS cao cấp
mọc lên trên trục đường này.
Nếu trục Quốc lộ 13 khó lấy được dân Sài Gòn về mua ở thực hay thuê, chủ yếu là NĐT mua rồi cho dân hiện hữu phía
Bắc thuê thì trục Phạm Văn Đồng do lợi thế giáp ranh các quận khu Đông TP nên lượng dân Sài Gòn về mua ở, đầu tư,
hoặc thuê rồi đi làm khá lớn. Đó cũng chính là lý do giá thuê của các dự án BĐS khu vực Dĩ An (Bình Dương) gần trục đường
này khá cao so với các khu vực khác.
Theo các chuyên gia trong ngành, nếu Đề án “Thành phố phía đông” được duyệt thì nơi đây chắc chắn sẽ được đầu tư
mạnh mẽ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để đáp ứng sự phát triển đồng bộ của TP. Vì thế, các khu vực có lợi thế giáp
ranh về hướng Đông cũng sẽ được kì vọng phát triển rõ nét so với các khu vực khác.
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Đề án thành lập “Thành phố phía Đông” không chỉ tác động đến thị trường BĐS khu Đông Tp.HCM, bao gồm Q.9, Q.2, Q.Thủ
Đức mà các thị trường như Đồng Nai, Bình Dương - khu vực ráp ranh Tp.HCM cũng được nhắc nhiều đến sau câu chuyện này.

LÀ MỘT LỰC ĐẨY LỚN, NHƯNG KHÔNG NÊN KÌ VỌNG QUÁ SỚM.

T

rong tọa đàm mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM cho hay, sự dịch chuyển của thị trường
BĐS ra khu vực vệ tinh ngày càng mạnh mẽ do giao thông hạ tầng kết nối tốt hơn, dẫn lối về nơi đất lành chim đậu.
Theo ông Châu, Tp.HCM cần có lực gia tốc mới đẩy thị trường vượt ngưỡng hiện nay. “Thành phố phía Đông” là một
lực đẩy mới như vậy. Khi Tp.HCM quyết định thành lập “thành phố phía Đông”, khi các huyện có khả năng lên quận, thành
phố có thêm lực hút từ khu vực này.
Rõ ràng, thông tin “Thành phố phía Đông” không chỉ tác động ở phạm vi trong TP mà đang được kì vọng là lực đẩy rất
lớn cho thị trường BĐS ở một số khu vực giáp ranh định hướng về phía Đông.
Tuy nhiên, cũng như phản ánh trước đó, đi song hành với thông tin này cũng không loại trừ khả năng thổi giá BĐS quá
cao so với thị trường chung. Chưa kể, ở những khu vực thổi giá dường như không mấy “dính dáng” về địa lý so với vùng được
quy hoạch “Thành phố phía Đông” đang gây nên những hệ lụy về giá BĐS.
Đại diện một doanh nghiệp địa ốc cho rằng, hiện tại ở khu Đông cũng như khu vực vệ tinh Sài Gòn một số dự án giá BĐS
đã phù hợp giá trị, nhưng ngược lại một số dự án giá đang bị hơi quá. Không thể phủ nhận, đề án “Thành phố phía Đông”
đang tạo ra lực đẩy rất lớn cho thị trường BĐS các khu vực có định hướng về phía Đông. Khu vực này đang có nhiều điều
kiện thuận lợi rõ nét hơn hẳn so với các khu vực khác về quy hoạch, hạ tầng, định hướng, vị trí… vì thế cơ hội kì vọng tăng
giá BĐS cũng là điều bình thường. Điều bất bình thường ở đây là những kì vọng về giá đang đến quá sớm.
Vị lãnh đạo này phân tích, chẳng hạn như tuyến metro, trước đó nhiều người kì vọng sẽ hoàn thành vào giai đoạn 20192020 nhưng đến giờ vẫn chưa xong. Thế nhưng, giá BĐS quanh tuyến này đã tăng gấp nhiều lần vào mấy năm trước rồi.
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“Thành phố phía đông là một thông tin tốt, nhưng để làm có thể mất khoảng thời gian khá lớn, cho nên cũng không nên
kì vọng quá sớm”, vị lãnh đạo này chia sẻ.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận R&D DKRA Vietnam cho hay, đề án thành lập “Thành phố
phía Đông” là một ý tưởng, đề xuất rất quan trọng, nếu được thực hiện sẽ có những bước thúc đẩy không chỉ sự phát triển
của khu vực phía Đông mà còn tác động đến thị trường BĐS. Việc thành lập này theo ông Hoàng sẽ tác động rõ nét nhất là
việc đầu tư về quy hoạch, hạ tầng giao thông - xã hội, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính,… sẽ có nhiều thay đổi thuận
tiện và tích cực hơn cho cư dân cũng như doanh nghiệp tại thành phố phía Đông này. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong và
ngoài nước sẽ tăng cường đầu tư nhiều hơn, qua đó tác động đến mức giá BĐS tại khu Đông.
Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cảnh báo, không thể loại trừ khả năng một số cá nhân hoặc chủ đầu tư lợi dụng thông
tin về “Thành phố phía Đông” để tăng giá, dù mức đầu tư không tương xứng với mức giá; từ đó gây ra những tác động tiêu
cực đến mặt bằng giá BĐS chung của cả khu vực.
Còn theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, giá trị BĐS phụ thuộc vào nhiều yếu tố vị trí, chất
lượng công trình, uy tín của chủ đầu tư…chứ không chỉ là chuyện tăng giá. Giá cả BĐS phải phản ánh đúng giá trị BĐS đó
mang lại cho khách hàng, giá BĐS cũng không thể tăng mãi được mà đến một ngưỡng nào đó mà thị trường chấp nhận.
“Khách hàng hiện nay cũng không phải mua BĐS bằng bất cứ giá nào. Họ có cảm nhận của họ về sự phù hợp, về tài
chính. Với một doanh nghiệp BĐS, việc định giá đúng rất quan trọng và là khâu không hề dễ dàng. Định giá đúng là phải
nghiên cứu mức giá đó phù hợp với khả năng chi trả của đa số người mua. Khi định giá bán phải làm sao luôn giữ được
mức cạnh tranh so với thị trường, trong đó người mua cũng được hưởng lợi. Thay vì bán giá cao không được thị trường chấp
nhận, bán khó thì nên bán giá hợp lý, bán nhanh, mua nhanh, doanh nghiệp tập trung vào làm một sản phẩm cho trọn vẹn”,
ông Phúc quan điểm.
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BẤT ĐỘNG SẢN
BÌNH DƯƠNG
ĐÃ HỒI SINH
- Theo Nhà Đầu Tư -

Trong khi thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục gặp điểm nghẽn về
vấn đề pháp lý, các khu vực vùng ven trở thành điểm đến hấp dẫn dòng
tiền đầu tư, trong đó không thể không nhắc đến tỉnh Bình Dương.

BÌNH DƯƠNG LIÊN TỤC ĐÓN NHẬN NHIỀU DỰ ÁN MỚI

Còn nhớ trong giai đoạn 2013-2017, khi thị trường bất
động sản hồi sinh với sự sôi đông trở lại ở các khu vực
TP.HCM, Đồng Nai, Long An, thì thị trường tại Bình Dương
vẫn đứng bóng.

thứ 3 cả nước. Nộp ngân sách nhà nước cũng thuộc top
đầu. Hiện toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công
nghiệp tổng quy mô 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích KCN
toàn miền Nam, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 70%.

Nhiều tên tuổi lớn hầu như không có động tĩnh gì trong
việc chào bán sản phẩm ra thị trường, đất được phân lô
không đầy đủ pháp lý còn các dự án có nhà phố xây sẵn
lại không có người ở vì xung quanh (thời điểm đó) thiếu
tiện ích. Chỉ còn lại các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bỏ tiền vào thị
trường bất động sản Bình Dương trước đây bị “mắc cạn” vì
không thể bán được hàng.

Đi cùng với đó, không thể không nhắc đến làn sóng
đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia đã giúp cho “thủ phủ
công nghiệp” phía Nam này liên tục đón nguồn lao động
có trình độ cao từ các nước trên thế giới, qua đó gián tiếp
tác động tới tăng nhu cầu nhà ở của người dân. Số liệu
từ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tính đến nay,
Bình Dương đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau TP.HCM) về thu
hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là
34,33 tỷ USD.

Cũng đã xuất hiện một vài dự án mới và các giao dịch.
Dẫu vậy, nhìn tổng thể các dự án này chỉ nằm tại huyện tiếp
giáp TP.HCM hoặc trên trục Quốc lộ 13 nối với TP.HCM.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, sự phát triển đổ
bộ dồn dập của nhiều dự án giai đoạn trước đó gây ra
cảm giác thừa nguồn cầu trong khi chất lượng các dự án là
tương đối “đồng sàng”, không tạo ra sự vượt trội. Thậm chí,
sự “thả nổi” đã khiến thị trường thiếu đi đầu tàu định hướng
phát triển. Từ đó, thị trường dần trở nên hụt hơi so với các
thị trường khác như Đồng Nai và Long An.

ừ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Bình Dương liên tục
đón nhiều dự án mới. Cụ thể, vào ngày 26/2/2020,
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt phối hợp
cùng với nhà thầu xây dựng là Xây dựng Central chính thức
tổ chức khởi công dự án Astral City (Thuận An, Bình Dương).

Dự án căn hộ New Galaxy Dĩ An Bình Dương (Dĩ An,
Bình Dương) do Công ty TNHH Đại Phúc (Công ty thành
viên của Hưng Thinh Corp) làm chủ đầu tư. Đơn vị xây
dựng là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (cũng là một
thành viên trực thuộc Hưng Thịnh Corp).

Với tổng vốn đầu tư 8.282 tỷ đồng, quy mô 37.343,8
m2, mật độ xây dựng khoảng 65%, dự án sẽ cung ứng tổng
số 5.200 căn, được thiết kế từ 1 - 3 phòng ngủ, có diện tích
dao động từ 49 m2 - 81 m2.

Sau chuỗi dự án căn hộ mang thương hiệu 8X, Tập
đoàn Hưng Thịnh lại tiếp tục thực hiện dự án cho người trẻ
với dòng sản phầm căn hộ New Galaxy.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định, việc di
dân và thành phố mới thời điểm đó đã không thực hiện
đồng bộ và tốt, dẫn đến đô thị mới không phát triển, người
dân vẫn chỉ quanh quẩn ở những khu vực cũ. Có thể thấy,
thời điểm 2017, khi thị trường bất động sản phía Nam sôi
động, thì tâm điểm tại Bình Dương là Khu đô thị Thành phố
mới Bình Dương, nơi từng được coi là Singapore của Bình
Dương, vẫn trong cảnh cỏ mọc um tùm. Các khu nhà phố
đã được xây dựng thì xuống cấp nghiêm trọng, giao dịch
dường như đóng băng và chỉ chưa đầy 50 căn có người
sinh sống.

Với quy mô 29.308,6 m2, diện tích xây dựng 92.873
m2, dự án sẽ cung cấp 6 Block với tên gọi: Sporty, Trendy,
Creative, Lovely, Kindly, Funny, 95 căn shophouse, 2.000
căn hộ.

Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác có thể do
hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM bị tắc ở Quốc lộ
13 - tuyến độc đạo nối Bình Dương vào TP.HCM đã không
được xây dựng.

Dự án căn hộ Phú Đông Sky Garden (Dĩ An, Bình
Dương) do CTCP Địa ốc Phú Đông (Phú Đông Group)
làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, dự án có quy mô 6.015,7
m2, với 27 tầng và 650 căn hộ.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản
Bình Dương đang trở thành điểm sáng, trong bối cảnh các dự
án tại TP.HCM tiếp tục gặp điểm nghẽn về vấn đề pháp lý.

T

Được biết, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã chi ra
với số vốn ban đầu khoảng 639 tỷ đồng để sở hữu quỹ đất này.
Cũng tại Thuận An, Bình DươngV, không thể không nhắc
đến dự án căn hộ The Emerald Golf View Bình Dương do
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu
tư. Đây cũng là dự án căn hộ đầu tiên của chủ đầu tư này.
Dự án chính thức được khởi công xây dựng vào ngày
15/7/2020, với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô
8.627,7 m. Được biết, dự án sẽ cung cấp 2 block, 2 tầng hầm,
40 tầng nổi, với 1.091 căn hộ (diện tích căn hộ từ 50 - 115 m2).
Một dự án đáng chú ý khác nằm tại Thuận An, Bình Dương
là Opal Skyline, thuộc sở hữu của CTCP Bất động sản Hà An
(Công ty con của Tập đoàn Đất Xanh). Dự án được khởi công
vào tháng 4/2020 với quy mô 10.204,4 m2, cung cấp 1506
căn hộ, 2 tháp căn hộ cao 36 tầng và 24 shophouse.
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Bên cạnh đó, có thể kể đến nhiều dự án khác như: Khu
nhà ở Hoàng Tiến Central Bình Dương (Tân Uyên, Bình
Dương), Bình Dương Avenue City (Bến Cát, Bình Dương),
Căn hộ Biconsi Tower Thủ Dầu Một (Thủ Dầu Một, Bình
Dương), Florence Resident (Thuận An, Bình Dương),…

Ngoài lý do nhờ lợi thế địa lý giáp TP.HCM, ông Sử
Ngọc Khương Giám đốc cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills
Việt Nam nhận định, những nỗ lực tăng trưởng kinh tế tích
cực của Bình Dương là yếu tố quan trọng hàng đầu thu hút
sóng đầu tư bất động sản.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng giao thông của Bình Dương
đang ngày càng phát triển. Bên cạnh Quốc lộ 13 kết nối
liên tỉnh từ TP.HCM qua Bình Dương về đến Bình Phước,
đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn cũng là một trong những tuyến
đường huyết mạch, mang ý nghĩa sống còn đối với sự
phát triển của Bình Dương.
Được biết, Bình Dương đang được lên kế hoạch đầu
tư nhiều công trình giao thông trọng điểm như cao tốc
Đức Hòa - Chơn Thành, cao tốc TPHCM - Lộc Ninh,
tuyến metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long
Nguyên… Do đó, khu vực phía Bắc có nhiều khả năng trở
thành điểm đến hấp dẫn của thị trường trong thời gian tới.
Cùng với đó, một số khu vực như Bến Cát, Tân Uyên
chuẩn bị được nâng cấp lên đô thị loại II; thị xã Dĩ An, Thuận
An chuẩn bị lên thành phố… Đặc biệt, theo lộ trình phát triển
đã được phê duyệt của Chính phủ, năm 2020 Bình Dương
sẽ trở thành đô thị loại I và là một trung tâm công nghiệp
hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
“Khi sự tập trung dân cư ở các đô thị lớn đã ở mức quá
cao, cùng với đó, cơ sở hạ tầng, tuyến đường giao thông
ngày một cải thiện, điều kiện sinh sống ở các đô thị vệ
tinh càng tốt, đây là động thái tốt của giãn dân cơ học”,
ông Khương đánh giá.
Vô hình chung, một bộ phận không nhỏ cư dân trẻ, cư
dân thu nhập thấp có xu hướng chuyển về các tỉnh giáp
TP.HCM (Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…). Qua đó, tác
động đáng kể tới sức nóng của bất động sản vùng ven khi
cầu thì nhiều, nhưng cung không đáp ứng đủ.
Ông Khương cho biết,”Nhằm nắm bắt cơ hội, các tỉnh
này đã tạo điều kiện đầu tư cho doanh nghiệp bằng các
cơ chế phê duyệt thông thoáng hơn”.

Theo thống kê, trong năm 2019 chỉ số thu hút đầu tư
(FDI) và thu nhập bình quân (GDP) của Bình Dương đứng
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Tuyến đường Xa lộ Hà Nội và Metro số 1 sau khi được đưa vào hoạtđộng thì thị trường bất động sản nơiđây đã là tâm điểm của TP.HCM.

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÙNG VEN TP.HCM

NHỜ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm hướng tới về các vùng phụ cận đang được
TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng từ đầu năm 2020 đang giúp thị trường bất động
sản các tỉnh vùng ven như Đồng Nai, Long An, Bình Dương đứng trước cơ hội phát triển.

- Theo Nhà Đầu Tư -
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG GIAO THÔNG

B

an quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông TP.HCM cho biết trong năm 2020 sẽ khởi công
xây dựng 27 dự án giao thông mới, bên cạnh đó cũng
sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 29 dự án được xây dựng từ
năm 2018 tới nay để kéo giảm tình trạng kẹt xe đang ngày
càng nghiêm trọng hiện nay.
Theo danh sách của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông TP.HCM, các dự án trọng điểm nhất
trong số 27 dự án được triển khai có dự án cầu Mỹ Thuỷ 3
thuộc dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thuỷ, tổng mức đầu
tư gần 2.000 tỷ đồng, sẽ giúp giải quyết ùn tắc cho khu vực ra
vào cảng Cát Lái, Quận 2.
Bên cạnh đó là các dự án hầm chui HC1 và HC2 thuộc
dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với
tổng vốn hơn 830 tỷ đồng tại quận 7; xây mới cầu Hang Ngoài
với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng; và hơn 380 tỷ đồng mở
rộng đường Dương Quảng Hàm giúp giảm kẹt xe khu vực
quận Gò Vấp.
TP.HCM cũng nâng cấp mở rộng hàng loạt cầu, đường
nhằm tăng diện tích giúp phương tiện lưu thông thông thoáng
hơn. Cụ thể, công trình cải tạo cầu Phạm Văn Chí (quận 6),
cầu kênh Tẻ (nối quận 4 với quận 7), cầu Chữ Y, cầu Nguyễn
Tri Phương (nối quận 5 với quận 8), cầu Tân Kỳ - Tân Quý
(nối quận Tân Phú với quận Bình Tân)…
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, thành
phố đặt mục tiêu hoàn thành 29 dự án trong năm 2020. Bên
cạnh đó sẽ tiếp tục thi công 70 dự án và triển khai các thủ tục
và trình phê duyệt chủ trương đầu tư công 78 dự án; giải ngân
đạt hơn 95% vốn được giao trong năm.

CƠ HỘI CHO BẤT ĐỘNG SẢN
LIÊN KẾT VÙNG

Trong đó có nhiều dự án quan trọng như xây dựng tuyến
đường trên cao số 1 (từ nút giao cộng hòa theo đường Cộng
Hòa - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyên - Hoàng Văn Thụ
- Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long - Phan Xích Long (nối dài)
- giao với đường Điện Biên Phủ và đường Ngô Tất Tố - Kết
thúc trước cầu Phú An) trên địa bàn các quận: quận 1, quận
3, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận. Quy mô xây dựng dài
9,5 km, rộng 17,5 m. Tổng vốn đầu tư 15.460 tỷ đồng (tương
đương 703 triệu USD).
Thành phố sẽ xây dựng tuyến đường trên cao số 3 (từ
tuyến số 2 tại Tô Hiến Thành - Lê Hồng Phong - Lý Thái
Tổ - Nguyễn Văn Cừ - trục Bắc Nam - Nguyễn Văn Linh) tại
quận 5, quận 7, quận 10. Quy mô xây dựng dài 8,1 km, rộng
17,5m. Tổng vốn đầu tư 14.756 tỷ đồng (tương đương 671
triệu USD).
Bên cạnh đó, sẽ xây dựng tuyến đường trên cao số 2 (giao
với tuyến số 1 tại nút giao Lăng Cha Cả - Bùi Thị Xuân - vị trí
cầu số 5 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - hẻm 656 CMT8
- Bắc Hải - hẻm số 2 Thiên Phước - hẻm số 654 u Cơ - Dọc
theo công viên Đầm Sen - Rạch Bàu Trâu - Đường Chiến
Lược - Hương lộ 2, kết thúc tại điểm giao với Quốc lộ 1) tại
quận 10, quận 11, huyện Bình Chánh. Quy mô xây dựng:
dài 11,8 km, rộng 17,5 m với tổng vốn đầu tư 21.490 tỷ đồng
(tương đương 977 triệu USD).
Một dự án quan trọng khác là sẽ xây dựng tuyến đường
trên cao số 4 (từ QL 1 giao với tuyến số 5) - Vườn Lài - Vượt
sông Vàm Thuật tại vị trí Rạch Lăng và đường sắt Bắc Nam
(tại khu vực Cầu Đen) - đường Phan Chu Trinh quy hoạch
kéo dài qua khu vực chung cư Mỹ Phước rồi nối vào đường
Điện Biên Phủ, giao với tuyến số 1) tại quận 3, quận 12, quận
Bình Thạnh, quận Gò Vấp. Quy mô xây dựng dài 7,3 km, rộng
17,5m với tổng vốn đầu tư 20.300 tỷ VNĐ/ 923 triệu USD....

Ô

ng Sử Ngọc Khương, Giám đốc Đầu tư, Savills Việt
Nam cho rằng, hạ tầng giao thông TP.HCM đã đi
đúng hướng phát triển vùng lõi trung tâm tới phát
triển vùng ven, để rồi đẩy mạnh chính sách giãn dân từ
trung tâm ra vùng ngoại ô. Đây cũng là hướng đi trọng tâm
của Thành phố khi ngay từ Đại hội Đảng bộ Thành phố
khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đưa ra, đó là việc phát
triển liên kết vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai sẽ liên kết
vùng với các tỉnh Đông Nam bộ; Long An sẽ liên kết vùng
với các tỉnh Tây Nam Bộ.
Ông Khương cho biết, trên thế giới, đô thị vệ tinh phải nằm
trong bán kính 200 km, còn TP.HCM và các tỉnh lân cận chỉ
cách nhau khoảng 30 km, nên có thể gọi các tỉnh lân cận của
TP.HCM là vùng ngoại ô. Đơn cử như năm 2010, khi cao tốc
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết và Xa lộ Hà
Nội, cùng thông tin Chính phủ phê duyệt cho TP.HCM xây
dựng cầu Cát Lái bắc từ TP.HCM qua huyện Nhơn Trạch của
tỉnh Đồng Nai, thị trường vùng ven đã ngay lập tức phát triển.
Các dự án luôn nằm giáp với địa phận TP.HCM và đặc biệt
là dự án bám sát vào hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM.
Bình Dương là tỉnh được cho là nơi khó khăn nhất khi thị
trường bất động sản tại đây đang đứng im, nhưng tại những
vị trí như huyện Dĩ An đã có dấu hiệu hồi sinh. Đây là địa
phương tiếp giáp với TP.HCM và có trục đường Phạm Văn
Đồng, nối TP.HCM với Bình Dương, nên thị trường bất động
sản Dĩ An đã có những chuyển biến tích cực, với những gần
10 dự án được xây dựng và mở bán mới chỉ trong những năm
2013 tới nay.

Tương tự, với việc tuyến đường Lê Trọng Tấn, Trường
Chinh, Quốc lộ 22 nối phía Tây TP.HCM tới huyện Đức Hòa
(tỉnh Long An) được mở rộng, thị trường bất động sản huyện
Đức Hòa cũng “lên hương”. Cụ thể, từ năm 2010 tới nay, đã có
tới gần 20 dự án bất động sản tại Đức Hòa được mở bán. Đặc
biệt, các dự án mở bán đều giới thiệu là giáp TP.HCM và lưu
thông chỉ khoảng 30 phút chạy xe máy bằng các trục đường
lớn. Do đó, người dân từ TP.HCM về đây mua sinh sống cũng
tăng lên.
“Việc phát triển giao thông kết nối đang tạo ra một đà phát
triển cho thị trường bất động sản TP.HCM và các các tỉnh lân
cận hưởng lợi theo hướng bền vững. Đặc biệt, hạ tầng giao
thông kết nối đã tạo ra một liên kết vùng không chỉ trong lĩnh
vực công nghiệp, nông nghiệp, mà thị trường bất động sản
hưởng lợi đầu tiên”, ông Khương nói.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
TP.HCM (HoREA) cho rằng, một trong những điểm cốt lõi
trong chiến lược phát triển của TP.HCM là sẽ phát triển các
khu đô thị vệ tinh theo mục tiêu phát triển đô thị đa trung tâm,
mang tính vùng không gian đô thị, vượt ra ngoài ranh giới
hành chính. Trong đó, các khu vực như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ dần hình thành nên những trung tâm đô thị mới
đầy tiềm năng và hấp dẫn trong xu thế giãn dân đô thị.

Một điểm nhấn nữa mà TP.HCM đặt ra trong năm 2020
đó là tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu
tư vào 210 dự án gồm các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; cơ
sở hạ tầng; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; chỉnh trang
đô thị; giáo dục; y tế; văn hóa - thể thao; du lịch - giải trí với
tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1.183.610 tỷ đồng, tương đương
53.804 triệu USD.
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VÌ SAO CÁC DOANH NGHIỆP BĐS LẠI

ĐỒNG LOẠT “TẤN CÔNG”
VỀ KHU ĐÔNG SÀI GÒN?
- Theo Cafef -
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Bên cạnh Q.Thủ Đức, Q.9 (Tp.HCM) thì Dĩ An (Bình Dương), Nhơn Trạch (Đồng Nai)…
đang là các khu vực nằm trong tầm ngắm của các doanh nghiệp địa ốc. Thực tế, đây
cũng là khu vực được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện thành lập “Thành phố Thủ
Đức” nếu nhìn ở góc độ vị trí, địa hình.
Trao đổi xung quanh câu chuyện vì sao thời gian gần đây, các doanh nghiệp BĐS đồng loạt tấn công về khu Đông để
làm dự án, liệu có phải là hiện tượng “ăn theo” Tp.Thủ Đức trong tương lai?, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông
Group đã có những quan điểm xung quanh vấn đề này.

NƯỚC CHẢY VỀ CHỖ TRŨNG

N

ói về khu Đông, không chỉ bó hẹp tại các quận phía Đông của Tp.HCM như Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức mà mở rộng về các
khu vực của Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Khi được hỏi, nếu để chọn mua BĐS khu vực giáp ranh Q.Thủ Đức, Q.9 (Tp.HCM) như Dĩ An, Nhơn Trạch thì lý do gì để
người mua “xuống tiền”, trong khi về mặt tâm lý, dù giáp ranh nhưng người mua không được sở hữu hộ khẩu Tp.HCM như
mua BĐS tại Sài Gòn, ông Phúc cho rằng, bản chất nằm ở câu chuyện phù hợp với nhu cầu ở thực tế của người dân. Không
thể phủ nhận, vẫn còn tâm lý “nặng” hộ khẩu Sài Gòn nhưng nếu bỏ quy định này thì sự phát triển là như nhau. Và nói đúng
ra, hiện nay người mua nhà cũng không quá “nề hà”, quan trọng đến đến các yếu tố hộ khẩu.
Thay vì ở Tp.HCM mua căn nhà có giá 2 -3 tỉ nhưng lụp xụp, diện tích nhỏ, chật chội thì cũng số tiền đó người mua có
thể tiến về khu vực giáp ranh để sở hữu căn hộ mới, trong khi việc đi lại cũng khá dễ dàng vì kết nối giao thông thuận tiện.

ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN
ĐỊNH HƯỚNG LÂU DÀI
CỦA DOANH NGHIỆP BĐS

T

heo ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc
Phú Đông Group, từ trước đến nay khu Đông
Tp.HCM là khu vực có tiềm năng phát triển rõ
nét hơn so với các khu vực khác. Nhiều doanh nghiệp
địa ốc có tầm nhìn phát triển lâu dài tại thị trường này
chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin thành
lập Tp.Thủ Đức mới đây.
BĐS không phải là câu chuyện ngày một, ngày
hai, đó là sự chuẩn bị dài hơi của doanh nghiệp BĐS,
có thể mất 5 năm, 10 năm, hoặc hơn thế nữa mới
có thể để đánh giá tiềm năng của một khu vực nào
đó. Rõ ràng, khu Đông Sài Gòn đang có lợi thế hơn
các khu vực khác. Nhiều doanh nghiệp BĐS chọn
khu vực này đã phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn
trước đó.
“Phú Đông Group cũng như nhiều doanh nghiệp
khác chọn khu vực phía Đông để phát triển dự án đã
phải có tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển
cách đó 10 năm chứ không phải mới đây. Theo đó,
dù có thành lập Tp.Thủ Đức hay không cũng không
ảnh hưởng đến chiến lược của doanh nghiệp BĐS bởi
đa số đã lên kế hoạch từ trước đó. Còn câu chuyện
Tp.Thủ Đức chắc chắn sẽ tạo xung lực lớn để thúc
đẩy mạnh mẽ những tiềm năng của khu vực này trở
thành hiện thực sớm hơn”, ông Phúc chia sẻ.

Thông tin Tp.Thủ Đức đang tạo xung lực khá lớn cho thị trường BĐS khu vực phía Đông, bao gồm cả Đồng Nai, Bình Dương...

Ông Ngô Quang Phúc

Nếu nói về liên kết vùng thì khu Đông có lợi thế rõ nét. Thông tin thành lập Tp.Thủ Đức theo ông Phúc đó là câu chuyện
của tương lai nhưng rõ ràng các tiềm năng về hạ tầng giao thông lẫn hạ tầng xã hội từ các khu vực hiện hữu của khu Đông
đã nói lên sự phát triển trong dài hạn của khu vực này.
Các doanh nghiệp có quỹ đất tại Bình Dương, Đồng Nai, giáp ranh với các Q.Thủ Đức, Q.9 của Tp.HCM đang có nguồn
cung BĐS dồi dào hơn cả. Đó cũng là sự bổ trợ nguồn cung rất lớn cho thị trường BĐS Tp.HCM trong bối cảnh TP khan
hiếm nguồn cung nhà ở như hiện nay.
“Yếu tố về thay đổi quy hoạch sẽ tác động đến xu hướng đầu tư, từ đó tác động đến giá BĐS. Thông tin thành lập Tp.Thủ
Đức là thông tin tốt, tạo nên sức hút lớn đối với khu vực phía Đông vốn đã rất tiềm năng. Tuy nhiên, từ câu chuyện ý tưởng,
giấy tờ đến thành hiện thực cần có thời gian, vì thế, kì vọng về sự thay đổi mặt bằng giá BĐS khu vực phía Đông có cơ sở
nhưng đừng quá sớm, dễ dẫn đến tình trạng giá cả vượt quá cao so với thực tế”, ông Phúc nhấn mạnh.
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“Thị trường hiện nay đang thể hiện rõ xu hướng “nước chảy về chỗ trũng”, khu vực nào có tiềm năng, giá còn tốt thì ắt
sẽ kéo người mua về đó, dĩ nhiên việc đầu tư BĐS cần đi song hành với câu chuyện hạ tầng giao thông kết nối dễ dàng”,
ông Phúc nhấn mạnh.
Theo vị CEO này, lý do thời gian qua, lượng cầu đổ về Dĩ An tìm kiếm BĐS tăng lên là bởi, giá BĐS nơi đây còn mềm
hơn “một nấc” so với giá BĐS Tp.HCM, mặc dù có vị thế giáp ranh. Lý do để NĐT bỏ tiền vào đây cũng còn vì lượng cầu của
khu vực này khá mở rộng, ăn theo trục đường nội đô Phạm Văn Đồng, đi về sân bay Tân Sơn Nhất thuận tiện, quy hoạch
nội bộ bài bản, hệ thống giao thông hạ tầng kết nối gần như liền mạch với Tp.HCM.
Nếu so sánh về giá, theo ông Phúc, có những khu vực giá đất tại Dĩ An tiệm cận với Q.Thủ Đức, Tp.HCM, cũng bởi những
lợi thế vượt trội mà khu vực này có được trong suốt thời gian qua.
“Đầu tư ở khu vực nào, dự án nào đó là quyết định, tìm hiểu của mỗi NĐT, tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận
là BĐS vẫn là kênh tích lũy tài sản tốt, trong dài hạn, đặc biệt giá BĐS không bao giờ giảm. Đặc biệt, với NĐT nếu để lên
bàn cân so sánh thì BĐS từ trước đến nay là kênh mà mang lại biên lợi nhuận nhiều nhất cho NĐT”, ông Phúc nhấn mạnh.
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CÓ 1 TỶ ĐỒNG

MUA NHÀ Ở ĐÂU
TẠI TP. HCM
- Theo Cafef -
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Hiện nay đa số người mua nhà, đặc biệt người trẻ chỉ có tầm tài chính khoảng 1 tỉ
đồng trở lại. Thậm chí với những người mua nhà ở thực đây là gia tài tích lũy khá vất
vả mới có được. Chọn mua BĐS như thế nào cho hợp lý, mà không phải gồng gánh nợ
nần cũng là cách phải cân chỉnh kỹ càng.

G

Theo ghi nhận, nhiều người có tích lũy 1 tỉ đồng
(chưa vay ngân hàng) nghĩ đến việc mua nhà ở
hoặc đầu tư BĐS với số vốn này. Thế nhưng, rõ
ràng với số tiền 1 tỉ đồng, hiện nay người mua
khó mua được BĐS tại Tp.HCM hoặc khu vực ven lân cận,
nếu không dùng đến đòn bẩy tài chính ngân hàng. Trong
khi sự lựa chọn ở “vùng sâu, vùng xa” vẫn còn nhưng lại
phụ thuộc vào thời gian đầu tư của NĐT.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group
cho rằng, với số vốn nhàn rỗi 1 tỉ đồng (không bao gồm các
nguồn khác) thì ngoài đầu tư căn hộ giá rẻ (căn hộ hình
thành trong tương lai) sẽ không đầu tư được ở phân khúc
nào. Mua một căn hộ hình thành trong tương lai ở khu ven
Tp.HCM hoặc lân cận TP, đóng đến khi hết số tiền 1 tỉ, rao
bán chênh, lúc đó có thể lời 100-200 triệu đồng. Đó cũng
là một cơ hội đầu tư.
Tiếp đến, đối tượng có 1 tỉ nhưng có khả năng đi vay rất
tốt. Tức 2 vợ chồng có thu nhập rơi vào khoảng 50-60 triệu
đồng/tháng thì có thể vay được 1.5 tỉ đồng ngân hàng. Với
thu nhập như vậy trừ bớt tiền chi phí sinh hoạt đi khoảng
50% thu nhập, số còn lại sẽ dành cho việc trả nợ ngân
hàng (thời gian vay tầm 15-20 năm). Như vậy, có sẵn 1 tỉ,
vay thêm 1.5 tỉ là 2.5 tỉ đồng thì cũng theo ông Phúc, người
mua cũng chỉ lựa chọn được căn hộ ven Tp.HCM để mua
ở/đầu tư hoặc đất nền khu xa xa như Bình Chánh, Củ Chi,
Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, ông Phúc khuyến cáo,
người mua lựa đất nền cần hết sức kỹ càng, chủ đầu tư uy
tín.Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group
cho hay, một năm doanh nghiệp chỉ làm 1-2 dự án ra thị
trường nhưng bắt buộc các dự án này phải chỉn chu từ xây
dựng đến thiết kế, cho đến khi ra thị trường người mua phải
thực sự hài lòng về giá trị sinh sống. Cách làm dự án theo
chiều sâu cũng là cách mà đơn vị này tạo lập được uy tín
trên thị trường theo phương diện “ăn chắc mặc bền”.
Cũng theo vị CEO này, bên cạnh câu chuyện hỗ trợ
khách hàng bằng nhiều cách để họ có thể sở hữu được
chốn an cư, trong đó, CĐT chấp nhận bớt lợi nhuận để giá
nhà hợp lý đến tay được người mua thì điều quan trọng nhất
là khách mua nhìn thấy được giá trị thực đến từ các dự án
đã triển khai trước đó của doanh nghiệp.
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“Tôi nghĩ, khách hàng đã trải nghiệm thực tế bằng chất
lượng sống đã được CĐT xây dựng cả trước, trong và sau
khi bán dự án. Giá trị gia tăng của dự án không chỉ tính trên
giá thị trường mà còn được đo lường ở sự hài lòng của người
mua ở thực”, ông Phúc chia sẻ.
Theo ông Phúc, thương hiệu của doanh nghiệp có được
trên thị trường cũng chính từ việc xây dựng những giá trị vô
hình mà khách hàng được thụ hưởng. Nhiều khách hàng
mua mới là cư dân cũ của dự án. Đây cũng là cách để
khách hàng sẵn sàng chi tiền mua, tăng tính thanh khoản
của dự án.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng
giám đốc Đại Phúc Land cho rằng, có khá nhiều doanh
nghiệp địa ốc đặt mục tiêu ngay từ ban đầu là kéo được cư
dân vào ở đạt yêu cầu chứ không phải mục tiêu bán được
nhiều hàng. Hay quan niệm, phát triển bền vững chứ không
phải tối ưu hóa lợi nhuận.
Đa số những doanh nghiệp này thường làm khá ít dự
án trong năm, thậm chí có doanh nghiệp 5-7 năm theo
đuổi một dự án quy mô. Quan điểm, mở rộng dự án hay
tập trung làm chỉn chu một dự án là chiến lược của từng
doanh nghiệp. Nhưng, rõ ràng bài toán chất lượng vẫn là
điều được khách mua BĐS hiện nay mong đợi. Yếu tố chất
lượng này lại đến từ câu chuyện hạ tầng, tiện ích mà chủ
đầu tư bỏ tài chính lẫn tâm huyết vào để xây dựng.
Theo bà Hương, hiện nay một số doanh nghiệp BĐS tập
trung làm kỹ sản phẩm, phát triển chiều sâu không theo
chiều ngang là cũng xuất phát từ câu chuyện ở thực này. Dự
án có phát triển bền vững hay không, có đáp ứng được nhu
cầu ở thực hay không là phải kéo được dân về ở.
Mà muốn kéo được dân thì chủ đầu tư phải đầu tư chiều
sâu về hạ tầng, tiện ích một cách bài bản. Khi chủ đầu tư
thực sự đầu tư mạnh vào giá trị bên trong dự án thì giá trị
gia tăng của BĐS không phụ thuộc vào sự biến động của
thị trường bên ngoài.

Hiện nay đa số người mua nhà, đặc biệt người trẻ chỉ có tầm tài chính khoảng 1 tỉ đồng trở lại.
Tìm kiếm căn hộ hình thành trong tương lai là một giải pháp.

“Còn với số tiền 1 tỉ đồng, đi mua đất nền ở khu vực xa
xôi thì cơ hội có thể 50/50, phải đầu tư trong dài hạn thì mới
đem lại biên lợi nhuận như kì vọng”, ông Phúc nhấn mạnh.
Theo ông Phúc, hiện nay có những dự án giãn lịch
thanh toán thì chỉ cần số tiền 500 triệu đến 1 tỉ là có thể
mua được căn hộ hình thành trong tương lai tại khu lân cận
Tp.HCM. Chẳng hạn, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, người
mua đóng khoảng 20-30% giá trị căn hộ (khoảng 500-600
triệu đồng, tùy dự án) thì nếu bán ra NĐT cũng có thể lời
tầm 100 triệu đồng.
Còn nếu mua ở thực, thì theo ông Phúc như cách ở trên
phải có thu nhập ổn định với mức 40-60 triệu đồng/tháng
thì hãy nên vay ngân hàng với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên.
Trong đó, chỉ nên dành tối đa 50% thu nhập để trả nợ
cho căn nhà và vay thì cũng chỉ nên vay tối đa 50% giá trị
căn nhà, không nên vay quá dễ bị ngợp. Đặc biệt, trong lúc
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua nhà
cũng bị ảnh hưởng thu nhập, tốt nhất nên cố gắng hạn chế
vay càng ít càng tốt.
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Bên cạnh đó, phân tích về việc đi thuê nhà, đem 1 tỉ
đồng đi đầu tư rồi tích lũy dần mua nhà sau, ông Phúc cho
rằng, đó cũng là một giải pháp hay. Thế nhưng, người mua
cũng phải cân chỉnh cho kỹ càng.
Chẳng hạn, nếu xác định đầu tư trong một năm. Một
năm như vậy, người mua phải đi thuê nhà, giả sử một căn
hộ giá 7 triệu/tháng, một năm thuê nhà hết khoảng 84 triệu
đồng. Có 1 tỉ mua căn hộ đầu tư, một năm người mua có
thể lời 200 triệu đồng. Thế nhưng, đem tiền lời đó trừ 84
triệu tiền thuê nhà, thì người mua còn lời tầm hơn 100 triệu.
Tuy vậy, khi bán căn nhà đó đi rồi để tìm mua căn khác
chắc chắn giá cả sẽ tăng lên, thậm chí phải bù tiền để mua
căn hộ khác để đầu tư. Như vậy, tính đi tính lại giải pháp
này chưa hẳn là thông minh, hợp lý.
“Vì thế, tôi vẫn khuyên người mua nhà nên liều để mua
nhà, vì giá nhà đất sẽ không bao giờ giảm. Khi mua căn
nhà để ở đó cũng là khoản đầu tư 2 trong 1”, ông Phúc
chia sẻ.
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UY TÍN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Đây vốn là yếu tố quan trọng trong việc tìm kiếm BĐS để mua ở hay đầu
tư. Thế nhưng, lúc thị trường khó khăn thì yếu tố này càng trở nên cực kì quan
trọng trong quyết định mua nhà hay không.
Với căn hộ - vốn là phân khúc chủ đạo trên thị trường BĐS từ trước đến nay,
với nhiều CĐT tham gia, thì yếu tố uy tín chủ đầu tư lại càng trở nên đáng được
quan tâm nhất khi mà sự lựa chọn nhiều hơn rõ nét so với các phân khúc khác.
Theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, trong yếu tố
uy tín của chủ đầu tư, người mua cần quan tâm đến câu chuyện công tác pháp
lý dự án hoàn chỉnh hay không, công trình xây dựng chất lượng thế nào và khâu
vận hành sau dự án ra sao. NĐT cần nhìn vào yếu tố lịch sử của chủ đầu tư để
tìm hiểu, có những đánh giá trên từng dự án chủ đầu tư đó đã làm, khách hàng
đã mua trước đó cảm nhận ra sao về dự án, chủ đầu tư có thực hiện đúng cam
kết với khách hàng từ các dự án đã làm trước đó hay không.

NHỮNG LƯU Ý

KHI ĐI MUA CĂN HỘ
TRONG THỜI THỊ TRƯỜNG BĐS KHÓ KHĂN
- Theo Cafef -

Trước tâm lý thị trường căn hộ xuất hiện hiện tượng một số nhà đầu tư (NĐT) phải
chấp nhận cắt lỗ để ra được hàng, thậm chí tìm khách thuê mùa dịch cũng khó khăn,
người trong cuộc có những lời khuyên đối với NĐT căn hộ trong bối cảnh thị trường
khó khăn.
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VỊ TRÍ DỰ ÁN CHUNG CƯ

GIÁ CẢ HỢP LÝ

Theo các chuyên gia trong ngành, vị trí của một dự án quyết định rất nhiều
đến biên lợi nhuận của NĐT. Cùng tọa lạc trong một khu vực nhưng có những dự
án biên lợi nhuận của NĐT thu về rất tốt, ngược lại có những dự án mãi không lên
được giá hoặc lên nhưng chậm. Thậm chí, trong bối cảnh dịch Covid-19 không
thiếu những sản phẩm phải chấp nhận cắt lỗ mới ra được hàng. Việc này cũng
xuất phát từ yếu tố vị trí, với một sản phẩm chưa đủ hấp dẫn để ở thì việc ra hàng
cũng gây cản trở đối với NĐT.

Đây cũng là yếu tố mà NĐT cần lưu ý, nhất là trong bối cảnh thị trường khó
khăn như hiện nay. Theo một số chuyên gia, lúc thị trường khó khăn giá cả cân
chỉnh để quyết định, chỉ cần nhẹ hơn 1 -2 giá so với dự án lân cận là điều đáng
quý. Bởi, nó vừa ảnh hưởng đến dòng tài chính của NĐT - khi mà dịch bệnh hầu
hết nguồn tài chính của NĐT cũng không còn dồi dào. Tiếp nữa, việc mua được
giá hấp dẫn quyết định nhiều đến biên lợi nhuận của NĐT trong tương lai.

Những dự án nằm ở vị trí có kết nối giao thông thuận lợi, tiện di chuyển vào
các khu vực dễ dàng chắc chắn sẽ có tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản
cao. Đó là lý do một số dự án chung cư có vị trí đẹp thường tỉ lệ NĐT tìm mua sẽ
cao trong lần ra hàng đầu tiên. Với một dự án có vị trí đẹp sẽ dễ dàng đón đầu
được nhu cầu ở thực, khi đó NĐT cũng dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê. Tiềm năng
tăng giá trị sẽ tốt hơn những dự án ở vị trí chưa đẹp.

40

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

Với căn hộ, nhiều khi giá cả bán ra là vô chừng, vì thế tìm hiểu kỹ càng, đối
chiếu với các dự án cùng khu vực, lân cận để quyết định “xuống tiền” sao cho mua
được mức giá hợp lý nhất. Đặc biệt, NĐT cũng cần đánh giá, quan sát để mua
được căn hộ có mức giá xứng với chất lượng đi cùng, vì thực tế có nhiều NĐT non
kinh nghiệm mua được căn hộ giá rẻ nhưng chất lượng cũng “rẻ” khiến việc ra
hàng sau này cũng gặp khó khăn. Thậm chí đã có những trường hợp mua được
căn hộ giá rẻ nhưng lúc bán không ai mua, mà thuê cũng khó tìm người.
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D

ưới góc độ là nhà đầu tư, ông Ngô Quang Phúc cho rằng trong 10 năm qua thị trường đất động sản ghi nhận sự phát
triển tốt, lượng cung lớn và tạo ra một thị trường cạnh trạnh lành mạnh, công bằng, đồng thời cung cấp dòng sản
phẩm cực kỳ đa dạng cho khách hàng.

“Tuy nhiên, làm sao để phát triển đại đô thị trở thành hiện thực, làm sao để các khu đô thị giải quyết được nhu cầu của
khách hàng?”, ông Phúc đặt ra vấn đề và cho rằng trong việc phát triển một dự án bất động sản, có 4 điều một doanh nghiệp
cần quan tâm.
Thứ nhất là tiền, muốn đầu tư một dự án phải có vốn, tuy nhiên theo ông Phúc, vấn đề này doanh nghiệp có thể huy động
từ nhiều kênh. Thứ hai, về hiệu quả đầu tư, doanh nghiệp cũng có thể chủ động tính toán.
Riêng có hai việc khó khăn trong việc đầu tư dự án là quỹ đất và thủ tục.
“Công tác đền bù, giải tỏa khu đất quy mô lớn rất khó, song điều này có thể giải quyết được nếu có quy hoạch định
hướng, có sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, bởi doanh nghiệp thiếu quỹ đất và không chủ động được trong công
tác pháp lý”, Tổng giám đốc Phú Đông Group nói.
Bên cạnh đó, ông Phúc giả thiết nếu quá trình quy hoạch được giải quyết thì tiền đâu để đền bù? “Có nhiều nguồn để
giải quyết vấn đề này, một trong số nguồn đấy là trái phiếu chính phủ và biết đâu thời gian tới sẽ có trái phiếu TP. HCM. Sau
đấy, TP. HCM sẽ tạo ra một quỹ đất sạch để chúng tôi có thể đầu tư hạ tầng bài bản nguồn vốn đó”, ông Phúc nêu vấn đề.

“TIỀN THU TỪ ĐẤT

CAO GẤP 5 LẦN NGUỒN THU TỪ DẦU KHÍ”
TỔNG GIÁM ĐỐC PHÚ ĐÔNG GROUP:

‘KHÔNG LO THIẾU TIỀN
CHỈ LO THIẾU QUỸ ĐẤT SẠCH’
- Theo Vietnamfinance -

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, đã chia
sẻ như vậy tại hội thảo “Sức bật từ các đại đô thị” diễn ra tại
TP.HCM hôm nay (24/9).

42

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Cục trưởng Cục kinh tế và phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và
Môi trường), cho biết năm nay sẽ thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030.
Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế ảnh hưởng do dịch Covid-19, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp quy
hoạch sử dụng đất trên cả nước cho phép các chỉ tiêu về sử dụng đất liên quan đến đất trồng lúa, đất thương mại dịch vụ, đất
sản xuất kinh doanh, đất ở; tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất ở các địa phương chưa sử dụng hết trong kỳ quy hoạch 2010
- 2020 để bổ sung chỉ tiêu quy hoạch cho các tỉnh có nhu cầu sử dụng. Việc này nhằm thu hút nhà đầu tư, đặc biệt từ Trung
Quốc sang, hay các doanh nghiệp lớn có nhu cầu sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh.
Dựa trên chủ trương của luật đất đai, ông Thọ ủng hộ việc phải có quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá thuận lợi hơn cho
các doanh nghiệp.
TS Nguyễn Đình Thọ thông tin rất nhiều doanh nghiệp đã gặp vấn đề trong thủ tục pháp lý và một số vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện dự án như giải phóng mặt bằng hoặc không thỏa thuận được với người dân.
“Chúng tôi bảo vệ quan điểm tạo lập quỹ đất và sau đó là đấu giá đất để tăng nguồn tiền cho ngân sách nhà nước. Trong
năm 2019, tiền thu được từ sử dụng đất đạt đến 192.000 tỷ đồng, gấp 5 lần so với nguồn thu từ dầu khí”, ông Thọ cho hay.
Từ đó, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng nếu các tỉnh sử dụng nguồn thu này để tạo lập quỹ đất thì sẽ tạo điều kiện
để các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản dễ hơn. Hiện nay, doanh nghiệp đều tự đi thỏa thuận và giải quyết các
vấn đề liên quan đến đất đai, sau đó lại vướng mắc ở các quy trình triển khai.
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PHÚ ĐÔNG
NEWS

Dự án
Phú Đông Premier
được Bộ Xây dựng đánh giá cao
chất lượng công trình

Dự án Phú Đông Premier với 2 tòa tháp 35 tầng, mang đến nơi an cư lý tưởng cho 655 hộ gia đình.

44

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

PHÚ ĐÔNG NEWS | Bất Động Sản

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

45

Đáp ứng những tiêu chí khắt khe của chủ đầu tư và nỗ lực hoàn thiện công trình
với chất lượng tốt nhất của toàn bộ nhân viên, công nhân, dự án Phú Đông Premier
đã nhận được đánh giá cao từ Bộ Xây dựng.

S

áng ngày 6-7/8, Đoàn công tác của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã có
buổi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tại dự án Phú Đông Premier.

Buổi khảo sát có sự tham dự của ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định, ông Võ Hoàng Anh - Chuyên viên
phòng Giám định 1, ông Lê Ngọc Trọng - Chuyên gia hồ sơ quản lý chất lượng, ông Vũ Quốc Anh - Chuyên gia kết cấu,
ông Vũ Thu Trang - Chuyên gia cơ điện, cùng Tổng Giám đốc Phú Đông Group - ông Ngô Quang Phúc và đại diện các
nhà thầu thi công: Công ty CP Xây lắp & Vật tư xây dựng (CBM), Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Thái
Thịnh, tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cideco, tư vấn giám sát:Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế
& Phần Mềm Xây Dựng Rds.
Trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ các hạng mục của dự án như công viên, kiến trúc, kết cấu, cơ
điện… Từ những khảo sát, đoàn đánh giá cao về chất lượng xây dựng của công trình Phú Đông Premier. Theo đó, đoàn công
tác đã đề nghị Chủ đầu tư Phú Đông Group tập hợp hồ sơ để đăng ký biểu dương công trình chất lượng cao, đáp ứng các
tiêu chí của Bộ Xây dựng để định hướng trở thành khu căn hộ kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sự ghi nhận quý báu này là niềm tự hào của toàn thể công nhân cũng như phía nhà thầu và chủ đầu tư công trình Phú
Đông Premier. Sau hơn 2 năm thi công, dự án đang dần về đích và trong quá trình bàn giao cho khách hàng.

Phú Đông Group ký kết cùng các đối tác: Vietcombank (Chi nhánh Thủ Đức) và Agribank (Chi nhánh Bắc Sài Gòn)

Một công trình hoàn thiện và chất lượng được xây dựng nên từ sự chăm chút, tỉ mỉ

46

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

PHÚ ĐÔNG NEWS | Bất Động Sản

Bản tin Phú Đông Group | Số 8-09.2020

47

BẤT ĐỘNG SẢN TP.DĨ AN:

ĐÁP ỨNG NHU CẦU
AN CƯ LẪN ĐẦU TƯ
GIÁP RANH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

HƯỞNG LỢI TỪ TRỤC PHẠM VĂN ĐỒNG

T

T

rong tương lai, Tp.Thủ Đức được hướng đến là Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố. Thành phố cũng
đã xác định 6 khu vực chức năng để tạo sự đột phá cho khu đô thị sáng tạo này như: Xây dựng Thủ Thiêm trở thành
trung tâm công nghệ - tài chính quốc tế; hình thành trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; phát triển trung tâm
công nghệ cao Sài Gòn; hình thành trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia Tp.HCM; hình thành trung tâm công
nghệ sinh thái Tam Đa; xây dựng khu đô thị tương lai Trường Thọ.
Với địa thế giáp ranh quận Thủ Đức như hiện nay, Tp.Dĩ An là vùng vệ tinh được hưởng lợi từ Tp.Thủ Đức và Làng đại
học Quốc gia hơn so với Thuận An, Bàu Bàng hay Tp.Thủ Dầu Một.
Sự đầu tư cho Tp.Thủ Đức kéo theo sự phát triển về hạ tầng xã hội lẫn giao thông của khu vực vệ tinh, mà cụ thể là
phường An Bình của Tp.Dĩ An. Nhờ vào vị trí liền kề thuận tiện, bất động sản tại phường An Bình là một trong những lựa
chọn tối ưu để giải quyết vấn đề nhà ở trong điều kiện nguồn nhân lực đổ về Tp.Thủ Đức ngày một tăng.
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Vị trí đẹp, đầu tư hạ tầng bài bản, các dự án bất động sản tại khu vực Tp.Dĩ An là
một trong những sự lựa chọn đáp ứng được nhu cầu ở thực, đầu tư khi thành lập
Thành phố Thủ Đức tương lai.
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hị trường bất động sản Bình Dương hiện đang phát triển dọc theo 2 trục chính là Đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ
13. Với bất động sản khu Đông Sài Gòn, Dĩ An được xem là một trong những khu vực chiến lược nhờ vào đại lộ Phạm
Văn Đồng.

Không chỉ xuyên qua Quận Thủ Đức, Bình Dương và chạy dọc về Đồng Nai, đường Phạm Văn Đồng còn tạo điều kiện
thuận tiện để lưu thông đến những khu vực trung tâm như Quận Bình Thạnh, Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp… Từ phường An
Bình, người dân chỉ mất 15 - 20 phút để di chuyển vào trung tâm Tp.HCM cũng như ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Bên cạnh đó, khu vực vệ tinh còn được thừa hưởng những tiện ích đang ngày một phát triển dọc tuyến Phạm Văn Đồng
như GigaMall, White Palace, nhà hàng, dịch vụ…
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU MUA NHÀ Ở THỰC LẪN ĐẦU TƯ

Tọa lạc liền kề đường Phạm Văn Đồng, Phú Đông Sky Garden đáp ứng nhu cầu về một nơi an cư riêng biệt, thuận tiện di chuyển và đầy đủ tiện ích.
Khu căn hộ Phú Đông Premier là một trong những lựa chọn an cư liền kề Tp.Thủ Đức tương lai.

C

ùng với những trung tâm công nghệ tại Tp.Thủ Đức tương lai, Tp.Dĩ An hiện có khoảng 6 khu công nghiệp và 2 cụm
công nghiệp, các căn hộ tại Dĩ An là nguồn cung căn hộ dồi dào và tiềm năng. Đáp ứng nhu cầu thuê nhà của các
chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, các căn hộ đều có thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ và mức giá hợp lý.

Trong khi quỹ đất tại Tp.HCM đang dần cạn kiệt, bất động sản ở những khu vực vệ tinh như Bình Dương là một trong
những lựa chọn được người mua nhà cũng như giới đầu tư quan tâm. Các dự án tại khu vực Dĩ An được đầu tư bài bản, hạ
tầng xã hội hoàn chỉnh đang là lựa chọn của các cư dân. Khu vực này đã thu hút nhiều chủ đầu tư như Phú Đông Group
(KDC HL Phú Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Sky Garden), Đất Xanh (Opal Boulevard),…

Khu căn hộ Phú Đông Premier tọa lạc trên đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình là một trong những sự lựa chọn điển
hình. Các căn hộ đều có thiết kế với 2 mặt thoáng, đón được gió tươi và ánh sáng tự nhiên. Cùng với hệ thống tiện ích nội
khu đầy đủ như hồ bơi nước ấm, vinmart, phòng tập gym, sân chơi trẻ em, sky lounge tầng thượng… đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt và thư giãn của cư dân. Các căn hộ Phú Đông Premier hiện có giá từ 8-12 triệu đồng.

Khu căn hộ Phú Đông Sky Garden sắp ra mắt.

Tọa lạc trên đường An Bình, khu căn hộ Phú Đông Sky Garden là một trong những nguồn cung dành cho những cư dân
làm việc tại Dĩ An lẫn khu vực lân cận. Được Phú Đông Group phát triển với mong muốn mang đến trải nghiệm đáng giá
về một không gian sống được tận hưởng những tiện ích vượt trội đặc biệt dành riêng cho những cư dân ưu tú, tạo nên cộng
đồng văn minh, hiện đại.
Căn hộ Phú Đông Premier đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn cho thuê.
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CEO PHÚ ĐÔNG GROUP:

CHỌN KINH DOANH TỪ
TRONG LÒNG KHÁCH HÀNG
- Kỷ yếu SaigonTimes Club -

Phú Đông Group là một doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường hướng tới phân khúc
nhà ở vừa túi tiền cho người có nhu cầu thực và đã ít nhiều để lại dấu ấn. Ông Ngô
Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Địa ốc Saigon
Times cho biết ngoài việc hy sinh phần lớn lợi nhuận, doanh nghiệp đã đặt mình vào
vị trí của khách hàng để tối ưu chuỗi giá trị một cách bền vững.
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Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp bất động sản rút lui khỏi phân khúc căn hộ bình dân vì tỷ suất
lợi nhuận thấp, đâu là cơ sở để Phú Đông Group - một doanh nghiệp trẻ, lại khá tự tin tham gia phát
triển sản phẩm này?
Ông NGÔ QUANG PHÚC:
Nhiều người nghĩ Phú Đông Group là nhà phát triển bất động sản mới ở thị trường Bình Dương,
tuy nhiên, chúng tôi có truyền thống lâu năm về ngành xây dựng. Hệ thống Phú Đông Group
sở hữu 14 công ty, trong đó có đến 10 công ty chuyên xây dựng nhà cao tầng, hạ tầng có kinh
nghiệm hàng chục năm. Đó là cơ sở bước đầu để Phú Đông chủ động cân đối giá thành xây
dựng, hướng đến việc đưa ra một mức giá tốt cho người có thu nhập trung bình. Quỹ đất của
chúng tôi cũng phù hợp để phát triển những dự án như vậy. Một lý do khác là sau nhiều năm
quan sát thị trường, chúng tôi nhận thấy sản phẩm dành cho người có nhu cầu ở thực, nhất là
người mua nhà lần đầu tiên, ở trong độ tuổi 25-35 đang thiếu. Do đó, chiến lược của Phú Đông
là dành 80% nguồn lực của mình để đầu tư vào sản phẩm ở phân khúc dưới 2 tỉ đồng, 20% còn
lại sẽ dành cho những dự án đẹp ở trung tâm. Một năm, doanh nghiệp có thể cung cấp ra thị
trường khoảng 500 căn hộ nhưng mục tiêu của chúng tôi là làm dự án nào phải tốt dự án đó.
Việc chiếm lĩnh thị trường vẫn chưa tính đến, trước mắt doanh nghiệp chỉ tập trung vào thiết kế
sản phẩm sao cho tối ưu được giá trị cho khách hàng và tạo được sự khác biệt để cạnh tranh.

Có nền tảng về xây dựng nhưng khi bắt tay phát triển một dự án hoàn chỉnh từ đầu đến cuối không
phải là điều đơn giản. Phú Đông đã thực hiện dự án đầu tiên như thế nào?
Sau một thời gian dài thi công, chúng tôi nhìn rõ được các yếu tố liên quan của hai mảng xây
dựng và phát triển dự án. Năm 2011, chúng tôi bắt tay vào phát triển dự án bất động sản đầu
tiên. Ban đầu, chúng tôi hợp tác với Him Lam cho dự án đầu tay Him Lam - Phú Đông để tận
dụng được lợi thế của cả hai bên. Him Lam có công nghệ về phát triển dự án và bán hàng,
trong khi đó Phú Đông có công nghệ xây dựng và quỹ đất. Sau bốn năm làm các thủ tục pháp
lý và thi công, dự án hoàn thành vào năm 2015 và ngay lập tức trở thành một điểm sáng trong
khu vực. Đó là một điều may mắn, cũng là một điểm tích cực trong tư duy chiến lược của chúng
tôi là hướng đến phân khúc nhà ở cho người trẻ.

Tuy nhiên, thực tế việc phát triển sản phẩm nhà giá thấp có thể nói rất khó khăn. Làm cách nào để
Phú Đông cân đối chi phí?
Phát triển phân khúc nhà ở dưới 2 tỉ đồng có thể nói khó khăn hơn nhiều các phân khúc khác
bởi chi phí về quỹ đất, xây dựng và pháp lý luôn là thách thức lớn. Chúng tôi đã có sẵn thế
mạnh về xây dựng rồi nên tập trung tối ưu lĩnh vực này trong quá trình phát triển dự án. Lợi thế
của Phú Đông là đã thi công rất nhiều công trình cho đối tác nên chúng tôi hiểu rõ làm thế nào
để xây dựng được một dự án chất lượng với giá cả hợp lý. Dự án của chúng tôi rất ít căn hộ trên
70 mét vuông mà đa phần có diện tích 60 mét vuông để khách hàng có mức chi trả phù hợp.
Chúng tôi cũng không chọn làm dự án ở vị trí trung tâm mà chỉ ở rìa, nhưng vị trí rìa này lại
rất thuận tiện để kết nối giao thông. Trong dự án sẽ đầu tư tiện ích tối đa để khách hàng chấp
nhận về ở… Một chủ đầu tư thành công phải có ba điều kiện là phải bán được hàng, sản phẩm
phải được gia tăng giá trị theo thời gian và khách hàng thụ hưởng phải tự hào về sản phẩm đó.
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KINH DOANH TỪ TRONG LÒNG KHÁCH HÀNG

HƯỚNG TỚI GIÁ TRỊ THẬT ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO

Trên thị trường hiếm có sản phẩm nào “ngon - bổ - rẻ”. Sản phẩm của Phú Đông có thể nói đã đáp ứng tiêu chí thứ ba là
rẻ, hai tiêu chí còn lại thì sao?

Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy, chẳng hạn như giai đoạn từ đầu năm đến nay thị trường rơi
vào trầm lắng vì dịch bệnh. Phú Đông đối mặt với những khó khăn này ra sao?

Với ngân sách hữu hạn từ 1 đến 2 tỉ đồng mà tạo ra một căn nhà tối ưu hóa được tất cả các giá trị thì cực kỳ khó.
Bài toán “ngon - bổ - rẻ” nghe có vẻ là bất hợp lý nhưng chúng tôi phải giải quyết được thì mới tạo ra giá trị khác biệt
và cạnh tranh. Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đưa ra những sản phẩm vừa với nhu cầu của
họ nhất. Có thể nói khách hàng là trung tâm chuỗi giá trị của chúng tôi. Với bản năng của một đơn vị xây dựng thì
việc chỉn chu trong thiết kế sẽ cụ thể hóa được nhu cầu này. Căn hộ của Phú Đông chỉ rộng 60 mét vuông nhưng
không bao giờ làm một nhà vệ sinh; với mức giá thấp chúng tôi lại không làm nhà một phòng ngủ. Chúng tôi thấu
hiểu được nhu cầu của người trẻ khi lập gia đình rằng việc cân đối tài chính để tìm được ngôi nhà đáp ứng các tiêu
chí sinh hoạt cơ bản là rất khó. Vì vậy, chủ đầu tư phải tính toán giúp họ bằng việc thiết kế hợp lý để thỏa các tiêu
chí đưa ra mà giá cả vừa vặn với thu nhập của khách hàng. Chúng tôi làm sản phẩm giá hợp lý chứ không phải giá
rẻ. Do đó, doanh nghiệp đặt tiêu chí cho công tác thiết kế là phải chuẩn dịch vụ cao cấp với đầy đủ các tiện ích như
hồ bơi, trường học, siêu thị, sân chơi… Đó là những tiện ích bắt buộc phải có. Người trẻ có ít thời gian rảnh rỗi nên
cần phải có những tiện ích trên để đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn, hay mua sắm một cách nhanh chóng nhất.
Đây là giá trị khác biệt mà Phú Đông lấy làm lợi thế trong phân khúc này.

Khi thị trường gặp bất lợi, sức khỏe của doanh nghiệp sẽ bộc lộ rõ. Những doanh nghiệp có sức đề kháng tốt, có
chiến lược định hướng lâu dài bền vững sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Phú Đông may mắn là khi xây
dựng chiến lược đã định hướng phân khúc dành cho người ở thật là chủ đạo nên cũng hạn chế được phần nào tác
động. Tuy nhiên, việc thoát hoàn toàn khỏi khó khăn thì không thể. Chúng tôi vẫn bị động về công tác xây dựng,
về nguyên vật liệu khi các thị trường nhập khẩu bị phong tỏa làm cho các công tác nghiệm thu bị trễ. Để vượt qua
giai đoạn này, ngoài may mắn thì câu chuyện về quản trị rủi ro, tích lũy tiềm lực tài chính là rất quan trọng. Các kịch
bản xấu nhất phải được xây dựng để doanh nghiệp xoay chuyển linh hoạt với các biến động bất ngờ của thị trường
lẫn nền kinh tế. Nếu muốn có đề kháng tốt, doanh nghiệp phải hướng đến giá trị thực để phát triển và cần phải duy
trì điều này trong dài hạn.

Nói vậy nghĩa là doanh nghiệp chấp nhận cắt giảm lợi nhuận để đưa ra sản phẩm vừa ý khách hàng?
Không còn cách nào khác, làm phân khúc này chủ đầu tư đòi hỏi phải hy sinh lợi nhuận, không phải toàn bộ nhưng
hy sinh tỷ suất cao để đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của khách hàng. Bởi việc cắt giảm quá nhiều giá trị sản phẩm
sẽ không thể làm hài lòng khách hàng; chủ đầu tư chỉ thiệt hại nhiều hơn ở các dự án sau. Quan điểm của chúng
tôi là tạo ra chuỗi giá trị tốt cho khách hàng, đồng thời nâng cao chuỗi giá trị kinh doanh của chủ đầu tư. Chúng tôi
chia sẻ lợi ích của mình cho khách hàng nên khách hàng sở hữu dự án của chúng tôi đã có biên lợi nhuận rất lớn.
Phú Đông không xây dựng chiến lược phủ thị trường bằng dự án mà kinh doanh từ trong lòng khách hàng để hướng
đến những chuỗi giá trị thật.
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Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có tiềm lực để chống đỡ với những tác động khách quan như vừa rồi. Với cương
vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times, theo ông, đâu là phương hướng kinh doanh tối ưu để các doanh nghiệp
thành viên có thể nhanh chóng trở lại đường đua?
Khó khăn ở giai đoạn này là có nhưng việc sụp đổ như chu kỳ khủng hoảng trước là không thể xảy ra. Lý do là việc
phát triển bất động sản trong giai đoạn này đã hướng đến giá trị thực nhiều hơn, đòn bẩy tài chính ít đi, cơ chế chính
sách tiền tệ chặt chẽ hơn. Nhưng để khởi động kinh doanh thuận lợi sau dịch, các doanh nghiệp cần phải liên kết
để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Đó là yếu tố cần thiết để câu lạc bộ định hướng cho thành viên. Trong nội bộ
câu lạc bộ, chúng tôi đã cùng ngồi lại để thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn
khách quan này. Thông qua việc tổ chức các tọa đàm, hội thảo… các doanh nghiệp đã có sự kết nối tích cực và
chủ động hơn. Đặc biệt, qua kết nối khi sinh hoạt câu lạc bộ, một số doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội hợp tác kinh
doanh cùng nhau.
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PHÚ ĐÔNG GROUP:

XÂY DỰNG TỐT HƠN MỖI NGÀY
- Theo Vietnam Business Forum -

Là trung tâm công nghiệp sôi động của cả nước, Bình Dương thu hút một lượng
lao động, chuyên gia, chủ doanh nghiệp rất lớn, trong đó đa phần là những người
trẻ, có nhu cầu an cư rất cao. Thấu hiểu được điều đó, hưởng ứng chủ trương kêu
gọi đầu tư của tỉnh Bình Dương, Phú Đông Group đã mạnh dạn đầu tư phát triển
các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng tạo được uy tín với
người dân và chính quyền qua những dự án khu dân cư kiểu mẫu.
Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group.
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Phú Đông Group là doanh nghiệp có bề dày hoạt động, đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều
tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại Bình Dương, Phú Đông Group đã tạo dấu ấn qua dự án Khu dân cư
Him Lam Phú Đông và Khu căn hộ Phú Đông Premier. Cơ duyên nào đưa Phú Đông Group đến với
Bình Dương và trở thành nhà đầu tư uy tín như hiện nay, thưa ông?
Phú Đông Group là một doanh nghiệp có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, đã thi công
nhiều dự án lớn trên khắp cả nước. Riêng bất động sản, hiện chúng tôi đang đầu tư ở ba địa
bàn chính là TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Chúng tôi xác định rằng, đã làm bất động sản thì vị trí và thị trường là rất quan trọng. Với Bình
Dương, theo tôi, đây là địa bàn có lợi thế rất đặc biệt để đầu tư phát triển các dự án bất động
sản. Bình Dương có vị trí giáp với TP.Hồ Chí Minh, có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với
các tỉnh, thành trong khu vực. Điều này giúp Bình Dương có cơ hội phát triển vượt bậc, trở
thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam thu hút rất nhiều lao động,
chuyên gia, chủ doanh nghiệp. Lực lượng lao động dồi dào, tốc độ đô thị hoá nhanh, tạo ra
cho thị trường bất động sản một lượng cầu lớn về nhà ở.
Bên cạnh đó, khi tiếp xúc với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Bình Dương, chúng tôi
nhận thấy phương thức làm việc rất chuyên nghiệp và tốc độ, tận tình hướng dẫn và hỗ trợ
khó khăn cho doanh nghiệp. Các cấp lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ rất thân thiện,
gần gũi với doanh nghiệp và có tầm nhìn xa, đã xây dựng cho Bình Dương chiến lược trong
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quy hoạch phát triển đô thị bài bản tạo tiền đề
để doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án bất động sản. Đó là những lý do mà Phú Đông
Group quyết định đầu tư tại Bình Dương.

Trong nhiều năm qua tỉnh Bình Dương đã thực hiện chủ trương “trải thảm đỏ” và đã thu hút được
rất nhiều nhà đầu tư, trong đó có mảng đô thị nhưng nhiều dự án có tiến độ chưa được như kỳ vọng.
Riêng Phú Đông Group có quyết tâm như thế nào trong các dự án của mình?
Chúng ta nhận thấy rằng, khi triển khai đầu tư dự án, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường sá,
điện, nước...) thôi là chưa đủ. Chủ đầu tư cần quan tâm và đầu tư song hành với hạ tầng xã hội
(trường học, y tế, chợ, cây xanh và các tiện ích khác).
Với Phú Đông Group, chúng tôi xác định quan điểm đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Bất
kỳ dự án nào chúng tôi cũng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội song song, hoàn chỉnh,
đồng bộ từ đó tạo ra những khu dân cư đẹp, tiện ích, đáng sống, tạo giá trị gia tăng cho cư
dân và nhà đầu tư. Làm tốt điều này cũng làm giảm áp lực đối với hoạt động quản lý nhà nước
nơi dự án toạ lạc. Như Khu dân cư Him Lam Phú Đông quy mô 5 hecta gồm 207 nhà phố và
400 căn hộ chung cư…, dự án đầu tiên Phú Đông phát triển đầu tiên tại Bình Dương đã được
chúng tôi làm rất nhanh và hoàn chỉnh chỉ trong 3 năm. Năm 2020, Khu dân cư này đã được
bình chọn là “khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, khu dân cư
kiểu mẫu”. Chúng tôi và cư dân đều rất vui mừng và tự hào vì sản phẩm của mình được đánh
giá cao.
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Quan sát dự án Khu dân cư Him Lam Phú Đông và Dự án Khu căn hộ Phú Đông Premier chúng tôi thấy rằng đây là những
sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, nhưng được biết Phú Đông Group bán cho người dân với giá khá “mềm” so với các
dự án khác trong khu vực. Với cách làm như vậy làm sao để doanh nghiệp có lợi nhuận, thưa ông?
Điều này trước hết thuộc về quan điểm của chủ đầu tư: Có sẵn sàng chia sẻ lợi ích với khách hàng hay không? Với
Phú Đông Group, thông thường sản phẩm của chúng tôi bán ra thị trường luôn có giá thấp hơn giá thị trường. Ví dụ
có thể bán giá 30 triệu/m2 thì chúng tôi sẽ bán cho khách hàng chỉ 28 triệu/m2, để người mua có lợi ngay khi đặt
bút ký hợp đồng .
Hơn nữa, sản phẩm của Phú Đông Group là phải “ngon, bổ, rẻ”. Ngon là phải đẹp, bổ là phải tốt, còn rẻ là giá phải
hợp lý. Chúng tôi xem khách hàng như những cổ đông tham gia vào dự án để đưa cho họ giá tốt nhất. Còn việc làm
sao để làm được điều này lại phụ thuộc vào năng lực và lợi thế của chủ đầu tư.
Phú Đông Group may mắn có kinh nghiệm 40 năm làm xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng. Việc chủ động
được phương án, làm chủ công nghệ xây dựng, lựa chọn vật tư tốt nhưng có giá phù hợp đã giúp chúng tôi tạo ra giá
thành xây dựng cạnh tranh, tạo cơ sở để giá bán rẻ hơn. Khách hàng vì thế cũng được mua giá rất hợp lý. Nhưng
điều quan trọng hơn là sản phẩm vẫn phải đảm bảo chất lượng tốt nhất, đạt thẩm mỹ cao.

Bình Dương có lực lượng lao động rất dồi dào, trong đó đa phần là người trẻ với thu nhập chưa cao nhưng đòi hỏi sản phẩm
phải hợp thị hiếu và túi tiền. Phú Đông Group có giải pháp gì để đáp ứng những yêu cầu đó?
Thứ nhất, chúng tôi quan niệm rằng, làm mỗi dự án là một phiên bản, mỗi sản phẩm đều phải có sự tươi mới. Đó là
sự sáng tạo của doanh nghiệp. Ngày nay, công nghệ thay đổi liên tục, tư duy thiết kế, thị hiếu khách hàng thay đổi
thì sản phẩm sau phải tốt hơn, đẹp hơn, giá trị hơn sản phẩm trước.
Điều đó rất quan trọng, bởi tệp khách hàng mà Phú Đông Group hướng đến 80% là độ tuổi từ 25 đến 30, có nghĩa
là những người mua nhà lần đầu tiên. Những người này có đặc điểm tích luỹ chưa nhiều nên họ khá e dè khi mua
nhà. Bên cạnh đó, họ là người trẻ ít kinh nghiệm nên làm sản phẩm tốt cũng là một cách để giảm bớt sự lo lắng cho
họ. Người trẻ thường có xu thế hiện đại, thời trang, thích công nghệ, thích những điều mới mẻ. Cho nên bán căn
nhà vừa túi tiền cho họ tưởng dễ nhưng thực chất đây là đối tượng khó nhất. Sản phẩm vì thế càng phải có sự đầu
tư nghiêm túc, thiết kế đẹp, tiện ích, công nghệ hiện đại, hợp xu thế.
Dự án Khu dân cư Him Lam Phú Đông mà chúng tôi đã làm là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Với giá 1,2
tỷ đồng 1 căn hộ khi mở bán, người dân được sống trong khu đô thị đồng bộ, tiện ích, an ninh, toàn bộ khu dân cư
5,2ha được gắn camera quan sát 24/24h, phủ sóng wifi miễn phí, hồ bơi, các căn hộ được áp dụng công nghệ thông
minh... Tất cả những điều đó giúp cư dân, đặc biệt là những người trẻ rất hài lòng và tự hào về nơi ở của mình.
Hiện nay, khu căn hộ cao cấp Phú Đông Premier chúng tôi sắp bàn giao cho khách hàng, Phú Đông Sky Garden
sắp triển khai cũng được làm trên quan điểm này nhưng không quên cập nhật công nghệ mới, xu hướng mới. Bởi
quan điểm của chúng tôi là các sản phẩm sau phải luôn tốt hơn, hiện đại hơn và đáng sống hơn sản phẩm trước.
Thứ hai, thiết kế phải cơ cấu căn hộ có diện tích (trung bình 65m2 với 2 phòng ngủ) để tổng giá trị từ 1,5 đến 2 tỷ
cho mỗi căn hộ với đầy đủ công năng phù hợp nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của những gia đình trẻ.
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Ông có thể cho biết định hướng đầu tư của Phú Đông Group thời gian tới?
Chúng tôi xem xây dựng và bất động sản là mảng kinh doanh chính. Và như tôi đã nói là chúng tôi không đặt mục
tiêu chiếm lĩnh thị phần, hay phát triển ồ ạt mà chỉ triển khai các dự án phù hợp với năng lực và quan điểm kinh
doanh của doanh nghiệp. Khi đã đầu tư thì phải tập trung, chỉn chu để sản phẩm tạo ra với chất lượng tốt nhất. Do
vậy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những quỹ đất phù hợp để mua lại hoặc hợp tác cùng phát triển các dự án nhà ở
tại ba địa bàn chính là TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Thứ hai, sản phẩm mà chúng tôi hướng đến là 80% sẽ đáp ứng cho nhu cầu ở thực của khách hàng, phù hợp với
khả năng chi trả của số đông với mức giá trên dưới 2 tỷ đồng. Thứ ba, chúng tôi cũng mong muốn có cơ hội tham
gia vào mảng phát triển nhà ở xã hội. Nếu địa phương, đặc biệt tỉnh Bình Dương có cơ hội, chúng tôi sẵn sàng tham
gia và làm tốt việc này.

Những năm qua tỉnh Bình Dương đã rất quan tâm đến cải thiện môi trường kinh doanh, PCI của Bình Dương theo đó nhiều
năm liền cũng được xếp vào nhóm Tốt. Mặc dù vậy, theo ông Bình Dương cần tiếp tục hoàn thiện những gì để môi trường
đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn?
Thực tế là tôi đang rất hài lòng. Các thủ tục pháp lý của doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước trên địa
bàn tỉnh hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, điều đó rất quan trọng, không những giải quyết ách tắc cho doanh nghiệp mà
còn là sự động viên rất trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Hoạt động đầu tư kinh doanh trong môi trường như vậy Phú Đông Group gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, trong chừng
mực nào đó bản thân doanh nghiệp cũng gặp phải những trở ngại, không đến từ hoạt động quản lý nhà nước mà
đến từ sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau. Tôi mong muốn môi trường kinh doanh
Bình Dương ngày càng tốt hơn nữa và tỉnh Bình Dương sẽ thu hút được rất nhiều doanh nghiệp tốt đến đầu tư, đóng
góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi tin chắc chắn rằng Bình Dương sẽ phát
triển rực rỡ trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn ông!

Phú Đông Group là một group với 14 công ty thành viên và liên kết, hoạt động trên 5 lĩnh vực cốt lõi là: Xây dựng, vật liệu xây
dựng, bất động sản, giáo dục và du lịch.
Trong 14 công ty thành viên và liên kết của Phú Đông Group có những đơn vị có nền tảng thế mạnh nhiều năm hoạt động
trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong đó, điển hình như Tổng công ty xây dựng nông
nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (VINACCO) trụ sở tại Hà Nội, Công ty CP xây lắp và vật tư xây dựng (CBM) có trụ sở
tại TP.Hồ Chí Minh là những doanh nghiệp có bề dày hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tới nay được 40
năm. Các đơn vị này đã tham gia xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng cho nhiều dự án nhà cao tầng, khu đô thị lớn trên
cả nước. Đó là tiền đề quan trọng để Phú Đông Group thực hiện thành công các dự án đầu tư quan trọng gần đây, nổi bật là
dự án Khu căn hộ Phú Đông Premier, Khu dân cư Him Lam Phú Đông - một trong những khu cư kiểu mẫu đầu tiên trên địa
bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
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GIÁO DỤC

Trường mầm non
Phú Đông Lotus

KHỞI ĐỘNG
NĂM HỌC MỚI
2020 – 2021

Năm học mới đã chính thức bắt đầu tại trường mầm non Phú Đông Lotus
với tâm trạng hân hoan, háo hức và kỳ vọng của các học sinh nhỏ cũng như
quý phụ huynh, giáo viên trường. Năm nay, sẽ là một năm học của những
mầm non được nuôi dạy bằng tình yêu thương và hạnh phúc.
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Cẩn trọng trước dịch bệnh Covid-19, trường mầm non Phú Đông Lotus đã có một ngày tựu trường thật nhẹ nhàng và ấm
áp. Từng cái ôm đầy thương nhớ sau một tuần nghỉ hè đằng đẵng, từ cái níu tay mẹ thật chặt khi lần đầu đến lớp, từng nụ
cười tít mắt khi gặp gỡ bạn Tera và Juno từ Tiniworld… đã làm nên một ngày nhập học đáng nhớ và ý nghĩa.
Những buổi học đầu tiên của năm học 2020 - 2021 tại trường mầm non Phú Đông Lotus đã chính thức bắt đầu. Với sự
dìu dắt của các cô, những bạn nhỏ ngày một trưởng thành, sẵn sàng trước mọi thử thách mới, yêu thích học tập, tích cực
vận động cơ thể và yêu thương tất cả mọi người xung quanh mình.
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CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON LOTUS

TỰ LÀM BÁNH TRUNG THU TẶNG
CHA MẸ DỊP TRUNG THU
Mới ngày nào còn thơ bé được cha mẹ ẵm bồng đến trường, giờ đây các cô câu trò nhí của
trường mầm non Phú Đông Lotus đã tự tay làm được chiếc bánh dẻo tặng cha mẹ dịp Trung
Thu, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ tuổi thơ.

Trung thu 2020 tại trường mầm non Phú Đông Lotus đã tổ chức với nhiều hoạt động dành cho các bé như sản xuất bánh
dẻo, phá cỗ, thưởng thức nhạc cụ dân gian và buffet trái cây với cha, mẹ. Đặc biệt, mỗi bạn nhỏ còn được mang một chiếc
bánh trung thu do chính tay mình làm để mang về nhà tặng cho ông/ bà, cha/ mẹ. Từng chiếc bánh được các bạn nhỏ nâng
niu chính là những trải nghiệm đầy ý nghĩa về sự yêu thương và câu chuyện ấm áp về ngày Trung thu - Tết đoàn viên.
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KIẾN TẠO
CỘNG ĐỒNG

CƯ DÂN KDC
PHÚ ĐÔNG VÀ PHÚ ĐÔNG PREMIER

CÙNG XUỐNG PHỐ RƯỚC ĐÈN TRUNG THU

Chiều tối ngày 30/9/2020, cư dân và các em thiếu nhi KDC Phú Đông, Phú
Đông Premier đã tham gia chương trình chào đón Trung Thu 2020 “Nô nức
đón trăng, tung tăng rước đèn” vòng quanh khu dân cư.
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Mặc dù ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, BQT Khu nhà ở cao tầng và BQT khu nhà ở thấp tầng tại Khu dân cư HL Phú
Đông, Phú Đông Premier phối hợp cùng Phú Đông Group đã nỗ lực để mang đến một sân chơi ý nghĩa vào dịp Trung thu
dành cho cư dân, đặc biệt là cư dân nhí.
Chương trình trung thu 2020 với chủ đề “Nô nức đón trăng, tung tăng rước đèn” thu hút sự tham gia của đông đảo cư
dân. Tiết trời mát mẻ nên ngay từ sớm, các bé đã được cha mẹ đưa xuống để cùng tận hưởng không khí ngày hội, hòa cùng
niềm hân hoan, vui vẻ của dịp tết đoàn viên.

Không chỉ thích thú khi được chụp ảnh lưu niệm và nhận những phần quà nhỏ xinh cùng chị Hằng, chú Cuội, các cư
dân nhí còn năng nổ tham gia những trò chơi dân gian tập thể đầy gắn kết. Tiếp nối niềm vui, bạn nhỏ nào cũng phải trầm
trồ khi xem màn biểu diễn lân sư rồng ấn tượng. Và được mong chờ nhất chính là tiết mục rước đèn, các bé thiếu nhi người
thì trên tay chiếc đèn lồng, người thì ngồi chặt trên vai bố ngêu ngao hát bài ca mừng Trung thu, tung tăng theo đoàn lân
sư rồng đi vòng quanh khu dân cư.
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Chương trình “Nô nức đón trăng, tung tăng rước đèn” khép lại với rất nhiều tiếng cười, rất nhiều vui và những kỷ niệm
tuổi thơ đáng nhớ của các cư dân nhí. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum vầy bên nhau, tình cảm
cư dân thêm phần gắn kết, nghĩa tình.
Hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào trung thu năm sau nhé!
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CÔNG ĐOÀN

Phú Đông Group

tổ chức khám sức khỏe
định kì cho nhân viên
Ngày 18.9.2020, toàn thể CB CNV Công ty CP Địa ốc Phú Đông và Trường Mầm non
Phú Đông Lotus Kindergarten đã được tiến hành khám sức khỏe. Đây là hoạt động
được Phú Đông Group duy trì thực hiện định kỳ hàng năm để đảm bảo sức khỏe của
các nhân viên.

Các nhân viên Phú Đông Group được thực hiện các xét nghiệm, khám tổng quát và nhận sự tư vấn về sức khỏe của các bác sĩ chuyên môn.
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Đây là hoạt động được Phú Đông Group duy trì thực hiện định kỳ hàng năm để đảm bảo sức khỏe của các nhân viên.

Buổi khám sức khỏe được thực hiện bởi các y, bác sĩ từ Phòng khám DHA Healthcare.
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Tiến độ dự án
Phú Đông Premier

THÁNG 6/2020

D

ự án Phú Đông Premier đã bước vào giai đoạn nước rút cận thời điểm bàn giao nhà cho các cư dân. Đặc biệt, các
căn hộ đều đã được nghiệm thu kỹ lưỡng, đáp ứng những tiêu chí khắt khe từ chủ đầu tư cũng như được vệ sinh
sạch sẽ, tinh tươm chào đón chủ nhân. Phần cảnh quan được đẩy nhanh tiến độ và đang hoàn thiện những hạng
mục như sảnh đón, hồ bơi nước ấm,… phục vụ cư dân.
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Căn hộ Phú Đông Sky Garden

HƠN CẢ SỐNG X ANH
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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